



ينية غ� سياسية،  هي �اعة سالمية 
صو�ته   � باإلسال�   �
�لعو هدفها 
�ألصلية �ل. جا, ֲדا سيد �خللق '�عني سيدنا $مد 
'سس  2قد  �لعا4.  كل   7 نشر8   ;  ،� �ملصطفى 
�جلماعة   �  Bيا
�لقا 'Dد  غال�   �Eمر حضر� 
�إلسالمية �ألDدية بأمر من �هللا تعا� سنة �١٨٨٩ 7 
 
'نه �ملسيح �ملوعو �Pند. 2قد 'علن  7 Qيا
مدينة قا

.
�ملعهو Rملهد�2

  7 �إلسال�  تنشر  �ألDدية  �إلسالمية 
2باحلجة  �لسلمية،   Uبالطر �لعا4  'Vا, 
2�ل[هاQ، 2هي �لنمو\] �ألمثل E 7مننا هذ� للمجتمع 
�إلسالمي �لقومي �لذR 'قامه سيدنا $مد � 2'صحابه 

�هللا عليهم. Q��ضو

2�ألخالقي    cلدي�  dملستو� �فع  على 
2�ألخـوية  �لو
ية  �لعالقة  2نشا, 
�لعـا4  �لسال� �حلقـيقي 7   fحال2 gلشعو� بني 
�لصحيحة  �إلسـالمية  �لتعـاليم  ضو,  على  2\لك 

�لسمحـا,.

�ملالية من ت[عاl 'بنائها ال غ�، حيث 
من  معلو�  بقد�   
فر كل   m]يتـ
2
فع   dخر'  lت[عا جانب   �  Rلشهر� 
خلـه 

�لزكا�.

�لكرمي   Qqلقر�  Bمعا تر�جم  �جلماعة 
 �2كثً� 
ينية  2كتًبا   tش عاملية   lبلغا

2�جلر�ئد �إلسالمية.  lملجال�من 

تبث  فضائية   lطا$  wثال بفضله  �هللا 
�يع   � �لساعة   ��مد على  بر�yها 
'قطا� �أل�} ُمقدمًة �إلسـال� �لصحـيح �لذR 'تى 

به سيد �خللـق �.
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 |��فريقيا q2سيا كث� من �ملد f2
 t7 ش
�لنا|  خل�  تعمل   .lملستشفيا�2 2�ملعاهد 

.R
2�ملا Bلر2حا�2تعليمهم 2تثقيفهم 2لرفع مستو�هم 

'جل  من   �yاهد حياته  كل  مؤسسها 
 mقتال�2 2�لكفر،  �لشر~  صليب  كسر 
بني  2�الختال�  �لفرقة  عو�مل  �لة E2  ،
�إلحلا جذ�2 
 lئيليا��لكث� من �إلسر gلنا| كنتيجة مباشر� لتسر�
�لعقائد �إلسالمية.. كما �عتصر  �2�ملفاهيم �خلاطئة 
�لبشر  من  كب�   mقطا بني  �لتوحيد   mلضيا 'ملًا  قلبه 
�هللا  مع   ���ذ2  2' Pا،  �لعاجز   Qإلنسا�  �جعلو �لذين 
  .
�إلحلا � ��هللا 2مالو 
Pqة 'خرd، '2 'نكر2� 2جو
�هللا 2تأييد8 'كثر من �انني كتابا  Qفألف حضرته بعو
 .

فاعا عن �إلسال� من بينها ثالثة 2عشرQ2 بلغة �لضا
�لعقائد �لفاسد� �ل. �2ثها  Qهللا بطال�2'ثبت بتأييد من 

، 2'نشأ هذ8 ��ألخرd عن �آلبا, 2�ألجد Qيا
'هل �أل

ها على �ل[ ��جلماعة لتحمل �للو�, من بعد8، 2'قا� 'فر
�هللا  � صحابته  f�2باهم على ما �� �سو ،dلتقو�2

 .Uألخال��لكر�� من مكا�� 
  

 �  �  Rملهد� �إلما�  حضر�   fنتقا�
�هللا  حقق   �١٩٠٨ عا�  �ألعلى  �لرفيق 
تعا� ما 2عد به �سـوله �لكرمي سيدنا $مد �ملصطفى 
�لنبو�  منها]  على  �لر�شـد�  �خلالفة   �
عو مـن   �
�ألمة �إلسالمية، فكاQ موالنا نو� �لدين � خليفته  7
 
� بش� �لدين $موEحضر�  مر Bلثا��ألf2، تبعه �خلليفة 
� ناصر 'Dد Eلثالث حضر� مر�'Dد  � ; تال8 �خلليفة 
 �Eبع حضر� مر�- �Dه �هللا تعا� - ; تال8 �خلليفة �لر
 7 Qآل�طاهـر 'Dـد - �Dه �هللا تعا� - V2ـن 
مسر�2   �Eمر حضر�  �خلـامس  خلليفته  �ملبا�~  �لعهد 

'Dد 'يد8 �هللا تعا� بنصر8 �لعزيز.
 
�جلماعة   مالمح  شديد..  باختصا�  هي.. 

�إلسالمية �ألDدية.
      

ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا
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Vإسالمية شهرية تصدر عن املكتب العر

 باجلماعة اإلسالمية األ\دية العاملية ] لندن، بريطانيا.



مطلع  با�يس   �لفرنسية  �لعاصمة  شهد� 
هذ� �لعا) 'حد�َ& ��هاٍ# "عنٍف ضد �حد� 
�لصحف �ل2 تنشر �سوم- مسيئة للن+ *مد 

�  حتت مز�عم حرية �لتعب6.
'يضا  ندين  فإننا  �إل�هابية  �Cجما�   Dهذ ندين   E� "Fن 
 Gلفر�  Hيكو  H' على  "نؤكد   .� �سولنا   M�  NOإلسا�
 H' Pضح- بني حرية �لتعب6 "�هانة �ملقدسا�. من �ملقبو�"
"�لعلمية،  �الحتر�)  من  �طا�   W آلخرين� معتقد��  ُتنتقد 
عاقل   ]' يقبله  ال  فهذ�  "�ملقدسا�  �ملعتقد��  �هانة  'ما 

منصف.
 M� ستمر�� �إلهانا� �ملوجهة� H' `يد� H' aب على �لعاc
�لرسوP � سوe يؤM� ]d مزيٍد من �لعمليا� �إلنتقامية، 
 Hياdأل� O��dg�" 6بني حرية �لتعب Hلطوh لذين� Oفعلى هؤال

'H يتوقفو� عن هذD �ملما�سا� �الستفز�gية.
 H' يعلمو� H' لدين� i"إل�هابيني �جلهلة بر� Oحلر[ ֲדؤال�"
dعوN �ملسيئيني �M �حلو�� "�لتوبة 'فضل كثm6 من قتلهم.  
 Nال شك 'نه لو مت �حلو�� معهم حتت �لتوجيها� �لرشيد"
�ل2 تسديها �لقياNd �إلسالمية �حلكمية  Cذ�  �لعصر "�ل2 
ميثلها حضرN 'م6 �ملؤمنني –'يدD �هللا- ستتغ6 �لصو�N متام-، 
 Nلية عديد"d افل* W حضرته 'لقى H� هللا. حيث� Oشا H�
شرقا "غربا *اضر�� �شر'بت Cا 'عناG متخذ[ �لقر���� 
�ثر  "�لتوجيها�  �لنصح  يسد[   Pيز� "ال  �لقو)،  "كبا� 
 dنو  dلصد� "ֲדذ�  �لعاملية.  �لساحة  على  �ملستجد��  كل 
 W �  Pكر تصريح 'حد �لرسامني للصو� �ملشينة للرسوE
�لدمنا�` بعد مقابلة "فد من 'بناO �جلماعة D"��g بتوجيه من 
حضرته –'يدD �هللا – حيث بينو� له �لوجه �لصحيح للدين 
�حلنيف.. ”لو كنت 'علم مبز�يا �إلسال) �ل2 {عتها منكم 

ملا فعلت فعل2 تلك.“

 gلرسو) �ملسيئة هو �ستفز�� Dنشر هذ O��" لد�فع� Hقد يكو"
"بالتا�  �خلائضني  مع  �خلو�   W "�قحامهم  �ملسلمني 
ما  "غالبا  dينهم.  تشوD صمعة  ��هابية   Pألعما ��تكاֲדم 
 Pألفعا� Dملظلمة ملثل هذ� Pصحا# �لقلو# "�لعقو' dينقا
�لشنيعة "Eلك لقلة ��dيتهم بالتعاليم �إلسالمية �لc 2ب 

�تباعها W مثل هذD �ملو�قف.
"ֲדذ� �خلصو� يعلمنا �لقر�H �لكرمي ﴿H�َِّ َهَذ� �ْلُقْر�Hَ َيْهِد[ 
 iيطر �لذ[   Pلسؤ��"  .(١٠  Oإلسر��) َ'ْقَوُ)﴾  ِهَي  لِلَِّتي 
�لذ[  �ملقا) هو: ملا كاH �ألمر كذلك فما  نفسه W هذ� 
"ُتهد[  تتدنس صد"�ها  �إل�هابية  �لعصابا�   Dهذ جعل 
�تبا�  تركو�  '�م  "هو  "�ضح  "�جلو�#  'سو'؟  هى  لل2 
"قصصا  "فتا"�  مشايخ  d"نه  من  "�تبعو�  �لكرمي   Hلقر��

�عت�"ها كالم- مقدس- معصوم-.
"�H كاH هؤالO �ملشايخ قد �سو�d قلوֲדم بسبب تركهم 
�لتا�يخ، فقد جعلو�  �لكرمي "�تبا� �"�يا�   Hلقر�� تعاليم 
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"جعلو�  *كما�،  �يا�  �لتا�يخ  "قصص  حكايا� 
�ملؤ�خني ال ينطقوH عن �Cو�، "جعلو� كتب �لتا�يخ ال 

يأتيها �لباطل بني يديها "ال من خلفها.
"كأH �هللا � قاC Pم �تبعو� ما {عتموD عن 'سالفكم "ال 
 H' نه قر�نا حكيم-. "ֲדذ� �لتصريح ال ننكر"d من Hتتبعو
'يضا  "فيه  �لصو�#،  من  �لكث6  فيه  تا�يٍخ  من  "صلنا  ما 

�لكث6 من �خلطأ.
"لذلك cب 'H جنعل �لقر�H �لكرمي �لذ[ هو كال) �إلله 
�حلي �لباقي على �لد"�) �لكلي حكم- على كل ما "صلنا 
 W حد&  ما  يعلم  َمن   �   Dحد" هو  ألنه  تا�يخ،  من 
�ملاضي "ما �د& �آلH "ما سوe �د& W �ملستقبل. فهو 

.Oحلي �لباقي بال �نقضا�
�لكرمي   Hبالقر� نتمسك   Hبأ  � �هللا   Pسو� '"صانا  لقد 
"سنته. فهل ما تقو) به هذD �لعصابا� �إل�هابية يتو�فق مع 

كتا# �هللا "ُسنة نبيه �؟!! 

 W 6خل� H� Pلذ[ يقو� Pلدجا� N6كال، بل يتو�فق مع س
 N6ر  ليضل 'تباعه. "يتو�فق مع سh ¡ تبا� ن+ �ألميني�
يأجو  "مأجو  "ما يفعلونه من فساW dٍ �أل�� "قتٍل 

.Oللمستضعفني �ألبريا
 ]gمالحم �لغز"�� "�لفتوحا� �ل2 تر"يها كتب �ملغا H�
تا�hية   e"ظر  W "قعت  'حد�&   dر£ كانت  "�لس6 
 H' عقولكم W لكرمي، فَمن سكب� Hيأمر ֲדا �لقر� a ،معينة
�لفتوحا� "�لغز"�� جزOٌ ال يتجز' من '"�مر �هللا عز "جل؟ 
�ألفكا�   Dمن '[ جحيٍم جئتم ֲדذ H"ملعتد�  Hلضالو� 'يها 
 Hْ'َ Dِْمِر'َ �Cد�مة؟ قاP تعاM ﴿َفْلَيْحَذْ� �لَِّذيَن ُيَخاِلُفوHَ َعْن 

ُتِصيَبُهْم ِفْتَنٌة َ'ْ" ُيِصيَبُهْم َعَذ�ٌ# 'َلِيٌم﴾ (�لنو� ٦٥)
سولت  من  كل  ُنذكر   H' �ال  �ملقا)  هذ�   W يسعنا  "ال 
 eعن شر d"لذ� ��هابية §جة   Pعما' ��تكا#  نفسه  له 
�ملصطفى � 'H �هللا عز "جل ليس §اجة خلدماتكم "غ¨ 
عنها كل �لغ©. "ֲדذ� �خلصو� H"d �لقر�H �لكرمي Eلك 
�إلعالH �ألبد[ W حقه �: ﴿ ِ�الَّ َتْنُصُر"Dُ َفَقْد َنَصَرDُ �هللا 
 Pَُيُقو Eْ�ِ �ُِهَما ِفي �ْلَغا Eْ�ِ ْخَرَجُه �لَِّذيَن َكَفُر"� َثاِنَي �ْثَنْيِن'َ Eْ�ِ

ِلَصاِحِبِه َال َتْحَزH�ِ Hَّْ �َهللا َمَعَنا﴾ (�لتوبة ٤١)
"ال شك 'H نفس �إلله �لذ[ »ى نبيه �نذ�` لقاH' �d �ميه 
 a  E�  .Pجلال�"  Nلقو� بنفس  'يضا  �ليو)  شرفه  عن  "يد�فع 

 .Mمن صفاته سبحانه "تعا Nتتعطل "ال صفة "�حد
"W �خلتا) نوd تد"ين شهاNd �لتا�يخ �لذ[ سجل �لعديد من 
 d"ألخر� §جة �لذ� Hياdجلر�ئم �ل2 ��تكبها 'صحا# �أل�
'" �النتقا) لدينهم "�لدين منهم "من جر�ئمهم بر[O. "لكن 
W عصرنا �حلاضر ُقرH �إل�ها# باإلسال) فحسب، فها Fن 

نذكر �لبشرية قاطبة 'H �إل�ها# ال dين له.
�للهم �نصر نبيك خ6 �لو�� سيدنا "موالنا *مد �ملصطفى 

صلى �هللا عليه "�له "سلم، عند` هيٌِّن عندنا ُمتعسر.

٣
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و� اخلتام نود تدوين شهادة التاريخ الذي 
سـجل العديد من اجلرائم ال� ارتكبها 
أصحاب األديان األخـرى &جة الذود 
أو االنتقـام لدينهم والديـن منهم ومن 
جرائمهم بريء. ولكن � عصرنا احلاضر 
ُقرن اإلرهاب باإلسالم فحسب. فها ;ن 
نذكر البشرية قاطبة أن اإلرهاب ال دين له.
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﴿َ�َفَمْن َيْخُلُق َكَمْن َال َيْخُلُق َ�َفَال 

ُر�َ�﴾ (١٨) َتَذكَّ

�لتفسـ�:
 Pيقا H' ينبغي Hلبعض: كا� Pقا 
hلق،  كمن  hلق  ال  'فمن  هنا: 
 H"يذكر �ملقا�نة  عقد  عند  أل�م 
 Hفيقولو �لقو[،  قبل  �لضعيف 
�لطفل كالبطل،   Hمثًال: هل يكو
مثل  �لبطل   Hيكو هل   :Pيقا "ال 

�لطفل؟ 
� لو  هذ� �العتر�� كاH معقوًال جدًّ
 .Nلقو� W لغر� منه �ملقا�نَة� Hكا
 W �لز³شر[  �لعالمة  سّجل  فقد 
 P"هذ� �العتر��، ¡ حا D6تفس
جعلو�  "حني  قائال:  عليه   dلر�
غ6َ �هللا مثَل �هللا W تسميته با{ه 
"�لعباNd له "سوَّ"� بينه "بينه، فقد 
�ملخلوقا�  جنس  من  �هللا  جعلو� 
Eلك  عليهم  فأنكر  ֲדا،  "شبيًها 
ال  َكَمْن  hُلق  ﴿َ'َفَمْن  بقوله 

.(eلكشا�) "﴾ُلقh
"عند[ 'H هذ� �جلو�# ليس قويًّا 
مبا يكفي، "'نه ميكن �لرd على هذ� 
�آليا�   Gسيا  M� بالنظر   Pلسؤ��
�لسابقة، �لذ[ ما gلت '�كز عليه 
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بني  �لربط  موضو�  تنا"�  لد� 
�لذ[  �ملوضو�   H� �آليا�.   Dهذ
 �ٍ�d هنا`  هل  هو:  هنا  يناَقش 
لُينـِزP �هللا � "حيه للعباd؟ لقد 
gعم �ملشركوH' H �نـز�P �لوحي 
�Cتهم،  عظمة  مع  يتنا¹  للبشر 
"لكن �هللا تعاM يعلن: ليس �ألمر 
هكذ�، بل �لو�قع 'C� Hتهم �لباطلة 
'بًد�،  �لوحي   Pنز�� على  تقد�  ال 
نعمة  'ية  قط  'حًد�  متنح   a أل�ا 
'ية  تعطيه   H' ماdية، "ال تستطيع 
 Mنعمة �"حانية 'يًضا؛ 'ما �هللا تعا
�لوحي،   Pنز�� على   �dقا فهو 
��Eً بني �هللا تعاM "بني  فال تشاُبَه 
�تاكم  قد  كما   Mتعا �نه  �Cتهم. 
�لنعم  مينحكم  فإنه  �لدنيوية  �لنعم 
 H"تريد فهل  'يًضا.  �لر"حانية 
� 'H يصبح عاطًال عن '[  هللا 
كال،  �لباطلة؟  �Cتكم  مثل   Nقد�
 (�d فما   .�dقا قو[  حي  �له  �نه 
لرقيكم  �ألسبا#   eال� خلق  قد 
�ملاd[.. فكيف ميكن 'H يقّصر- 
 dلعبا� هد�ية   W  - �Cتكم  مثل 
 H� �لر"حا.  �قيهم   Gُطر  M�
�لوحي  �لعباdَ من  �Cتكم ال حتر) 
لعجزها  "�منا  عظمتها،  بسبب 
"قلة حيلتها؛ "لكن �هللا � ليس 

 Pيز� "ال   Hكا "لذلك  عاجًز�، 
ُينـزP "حيه للعباd. "�آلية �لتالية 

'يًضا تؤكد هذ� �ملع©.

� ِنْعَمَة �هللا َال ُتْحُصوَها � ﴿َ�ِ/ْ� َتُعدُّ

�هللا َلَغُفو4ٌ 4َِحيٌم﴾ (١٩) َّ�/ِ

�لتفسيـر:
 Pمن �نز� Mما �لذ[ مينع �هللا تعا ]' 
 ،dلنعم �لر"حانية 'يًضا على �لعبا�
�ملشركني  �Cة  مثل  يص6   �Eملا"
�لباطلة "يبقى صامًتا كاألصم، ما 
�d) � قد 'نزP على �لعباd نعمه 

�ملاdية ֲדذD �لكثرN؟
لغفو�  �هللا   H�﴿  Mتعا  Pقا  ¡
�حيم﴾.. '[ لو a ينـزC� Pد� 
 Hلغفر�� يتم  فكيف  �لوحي  ع� 

يتم  "كيف  �ملقّصرين،   Oللضعفا
فثبت  �ملجتهدين؟   Oألكفا�  gعز��
َيُعْد   a �Cد�ية   Pينـز  a لو  'نه 
غفوً�� �حيًما، "من 'جل Eلك ال 

يقّصر W �نز�Cا.

َ�َما  ُتِسرُّ�َ�  َما  َيْعَلُم  َ��ُهللا ﴿
ُتْعِلُنوَ�﴾ (٢٠)

�لتفســ�:
�لكرمي   Hلقر��  Gيسو  Hآل�"  
dليًال �خر على 'H �لبشر '" �آلCة 
تز"يد  على   H"يقد� ال  �لباطلة 
�هللا  "�منا  �ملالئم،  باCد[  �لنا® 
 :Pفقا Eلك؛  على   �dلقا�  Dحد"
�نه � يعلم ما عندكم من قو� 
 W خفية، "'يًضا ما يتولد" Nظاهر
"شبها�،  "سا"®  من  قلوبكم 

الواقع أن آQتهم الباطلة ال تقدر على إنزال الوحي أبًدا، 
ألنها Y متنح أحًدا قط أية نعمة مادية، وال تستطيع أن 
تعطيه أية نعمة روحانية أيًضا؛ أما اهللا تعاZ فهو قادر 
على إنزال الوحي، فال تشاُبَه إًذا بني اهللا تعاZ وبني آQتهم.
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'سر�متوها،   "' 'ظهرمتوها   Oسو�
 Dحد"  � هو   Mيتو  H' فلز) 

هد�يتكم 'يًضا.
Cد�ية  بد  ال  'نه  معلوًما  "ليكن 
�لعلم  '"Cما  'مرين:  من  �لنا® 
�لبشرية،   Nلفطر� بدقائق  �لكامل 
بقو�  �إلحاطة   H"d فِمن 
�إلنساH، ما ظَهر منها "ما بَطن، 
يستحيل توجيهه بشكل صحيح، 
كلها؛   Dقو� تنمية  ميكن  كما ال 
"ثانيهما معرفُة ما hتلج W قلب 
 Hأل ""سا"®،  'فكا�  من  'حد 
 H"هنا` �الًفا من �لذين ال يذكر
�لقو)،  شبهاִדم ألحد خوًفا من 
مريًضا  يعا¿   H' للطبيب  "'نَّى 
مرضه.  معرفة  على   Dيساعد ال 
 W يوجد   Pملثا� سبيل  "على 
�ملثقفني  من   eال� �لعصر  هذ� 
�لوحي   H"ينكر �لذين  �ملسلمني 
'صًال، "لو قلت Cم �H �ستمر�� 
من  �هبًة   - فإ�م  حق  �لوحي 
 W مبا  يصا�حو`  لن   - �لقو) 
بلسا�م  لك  يقولو�  "لن  قلوֲדم 
 H'" ،للوحي مطلًقا dال "جو Hبأ
 Hعى بتلقي �لوحي كاd� كل من
 Hمفترًيا '" منخدًعا، بل سيهربو
�حلاجة  ما  بقوCم:  �ملو�جهة  من 

�لكرمي؟   Hلقر�� بعد  �لوحي   M�
بني  من  �ملاليني  هنا`   H' كما 
�ملسلمني �ملعَجبني بالثقافة �حلديثة 
�هللا   dَجو"  Àح  H"ينكر �لذين 
معهم  حتدثت  لو  "لكن  كليًة، 
لك  يقولو�  فلن   � �هللا  عن 
 Oليس هنا` '[ شي H' صر�حًة
بأمو�  سُيلُهونك  بل  كاإلله، 
 :Hيقولو فمثًال  ملتوية،  هامشية 
نعم، نسّلم بوجوd �هللا، "لكن ما 
 H"شؤ W يتدخل هو Hلد�عي أل�
 H'  Hإلنسا� على  �لدنيا؟  'هل 
يكوH طيب �لقلب، "هذ� يكفي 
 Hيتهربو �لر#. "هكذ�   Oإل�ضا
�ل2  "�لنو�هي  �أل"�مر  طاعة  من 
الئذين  بالوحي   � �هللا  'نزCا 
تبناها  �ل2  �لباطلة   Pألقو��  Dֲדذ
 H"d من ..HبوEلكا�  Hملتصوفو�
من  خوًفا   - يصا�حو`   H'
 H"لو�قع ينكر� W قومهم - '�م
 H' "�لو�ضح   .�  Áلبا��  ��E
�لذ[ cهل مثل   ]dلعا� �ملصلح 
هذD �لشبها� �خلفية W �لصد"� 
'مو�  على  �ألdلة   Gيسو  eسو
'خر� ال متت �M �ملر� �حلقيقي 
�أللسنة  ترddها  "�منا  بصلة، 
هو  �لذ[  "لكن  للقو)؛  خد�ًعا 

من  �لقلو#   W ما  على  مّطلع 
 eسو خفية  "عيو#  'مر�� 
يرّكز على ضر"�N تطه6ها من 
ا �لنظر عما  تلك �ألمر��، غاضًّ
"هكذ�  بأفو�ههم،  �لنا®   Pيقو
�إلصالحية  »لته  تكلَّل   eسو
هو   � �هللا   H' "مبا   .iبالنجا
�لصد"�  Âفي  مبا  �لعليم   Dحد"
بقو�  �خلب6   Dحد" هو  مثلما 
"�ألحر�   M"أل� فهو  �لنا® 
هو  "منهجه  Cم،  �Cد[   Pبإنز�
 iلنجا� له  ُيكتب  �لذ[   Dحد"
 Hلنا®. "�لقر�� iلة �صال« W
 Dهذ على  عملي   Hٌبرها �لكرمي 
�لدعو�؛ فإنه يتضمن بني dّفتيه 
ما يقّو) "ينّمي �لقو� �إلنسانية 
Ãيعها، سو�O ما ظهر منها "ما 
على   dّير تعليمه   H' كما  بطن؛ 
�لنفس  ֲדا  توسو®  شبهة  كل 
 d� قد   Hلقر��  H� بل  �لبشرية، 
�ل2  �لوسا"®  تلك  على   Àح
 W �لقلو#   W تتولد  بد'� 
�لتقد)   Oَجّر� �حلـديث  �لعصر 
 Hكا  H�"  ،]dملـا� �لعـلمي 
 Dֲדذ  H"هرc ال  �لنا®  معظـم 
�لوسـا"® "�لشبها� خشـية 

�آلخـرين.
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�هللا   �ِ�:ُ ِمْن  َيْدُعوَ�  َ��لَِّذيَن ﴿
َال َيْخُلُقوَ� َشْيًئا َ�ُهْم ُيْخَلُقوَ�﴾ 

(٢١)

�لتفســ�: 
 Pيقو  H' هنا   dلو��� من   Hكا
�لتعنت  سبيل  على   Hملشركو�
�Cتنا   H' ليس صحيًحا   :dلعنا�"
غ6 قاN�d على �نز�C� Pد[؛ ��ا 
"تستطيع  �لصد"�  خفايا  تعلم 
 ،�Oشا لو  �لنا®  ִדد[   H'
 Hلوحي أل� Pلكنها ال تريد �نز�"
�إلنساH ليس §اجة �M �لوحي. 
�ملشركـني  معظم  يزعم  "فعًال 
تعلم  �Cتـهم   H'  Nشـد بكل 
بل   ،((Rig Veda V. 3 P. 170لغيب�
�ملتصوفني  �H بعض �حلمقى من 
�لن+   H'  Hيظنو 'يًضا  �ملسلمني 
 Eلعيا�" �لغيب -  يعلم   Hكا �
 Nكر 'ن¨ كنت 'ناقش مرE' .باهللا
'حد �ملتصوفني كهؤالO، "كنت 
�'سي  على   Hنذ�` صبيًّا، "كا�
�يش،  لـه  تركي   Äطربو
�لطربوW Ä يد[.  "كاH �يش 
�أل»ق:   eملتصو� هذ�   � Pفقا
 H' يعلم   � �لكرمي   Pلرسو�  H�
 Mتعا فاهللا  يد`.   W لريش� هذ� 

�لوثنيني   Oهؤال مثل  على   dير
"يقوH� :P علم �لغيب ال يتيسر 
 Hخالًقا، أل Hيكو H' ألحد �ال
خالق �لشيO هو "حدD يعلم مبا 
W ³لوقه من قو� "صفا�، "لو 
 Oلشي� Eلك  بصفا�   D6ُغ علم 
على  �آلخر  هو  لقد�   Dمز�يا"
تتخذ"�م  �لذين  "لكن  خلقه، 
هم  بل  Åالقني،  ليسو�  �Cة 

'نفسهم ³لوقوÃ Hيًعا. 
ما '�"َ� ما فّندْ� به هذD �آليُة 
كوHَ 'حد، 'يًّا كاH، عاملًا بالغيب 
للغـر�بة  يا  �! "لكن  �ال �هللا 
 E� �ملسلمني،  على  "�ألسف 
 H'  Hيزعمو من  بينهم  يوجد 
�لغيب  يعلم   Hكا  � عيسى 
 � �هللا   H' مع  �لطيو�،  "hلق 

يصرi هنا 'نه ليس بني كل ما 
يستطيع  'حٌد  �هللا   H"d ُيعَبد من
 H' "�لظاهر   .Oشي  ]' خلَق 
�آلCة  بني  من  هو   � عيسى 
�لباطلة �ل2 يعبدها �ملاليني.               

َ�َما   Aٍَ�ْحَيا َغْيُر   Cٌ�﴿َ�ْمَو
َيْشُعُر�َ� َ�يَّاَ� ُيْبَعُثوَ�﴾ (٢٢)

 :Cلكلمـا� Hشر
يشُعر��: شَعر به شعوً��: عِلم 
به. "شَعر لكذ�: فِطن له؛ عَقل؛ 

'حسَّ به (�ألقر#).

�لتفســ�:
منهًجا   iيقتر ملن  بد  ال   ]'  
 M� حيًّا باإلضافة Hيكو H' ®للنا

فهـل تريـدون هللا � أن يصبح عاطـًال عن أي 
قدرة مثل آQتكـم الباطلة؟ كال، إنه إله حي قوي 
قـادر. فما دام قـد خلق آالف األسـباب لرقيكم 
املـادي.. فكيـف ميكـن أن يقّصر- مثـل آQتكم 
.jُطرق رقيهـم الروحا Zهدايـة العبـاد إ � -
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كونه خالًقا، ح�E� À طر' على 
�لفو�.  على  '�gله   dفسا خلقه 
 Hحرما على  �خر  dليل  "هذ� 
�آلCة �لباطلة من صالحية �Cد[ 
 H' � حيث بّين �هللا ،dإل�شا�"
�ملو� قد Æل كلَّ من تعبد"�م 
 H' ميكنهم  فكيف   ،"d من 
 dفسا Hيهد"كم؟ فلو حصل �آل
 Oهؤال يتمكن  كيف  �لنا®   W
 dلفسا� هذ�  dفع  من  �ألمو�� 

"��gلته؟
�لعجيب 'H كث�6ً من �ملسلمني 
 Dهذ Âالف  عقائد   Hملو�
 Hيقولو فمثًال  �لصر�ة.  �آلية 
عليهما  مرمي  بن  عيسى   Nيا§
يعلن   Mتعا �هللا   H' مع  �لسال)، 
 Hكا من  كل   H' صر�حة  هنا 
gمن   Àح �هللا   H"d من  ُيعَبد 
ما�؛  قد  �لكرمي   Hلقر��  P"نز
"كاH �لنصا�� يعبد"H �ملسيح 
 P"نز قبل  "فاته  فثبتت   ،�
 Dهذ  Ndشها مبوجب   Hلقر��
�آلية، ألH �لتسليم §ياته يستلز) 
�تُّخذ"�  ممن  يكن   a 'نه   Pلقو�
 Eلعيا�" - Hة بالباطل، بل كاC�

باهللا - �Cًا حقًّا! 
هاتني   W  � �هللا  'بطل  لقد 

�آليتني عقيدN �لشر` بأ�بعة 'dلة 
قوية هي:

١. '�م ﴿ال hُلقوH شيًئا﴾، مع 
'نه ال بد لإلله 'H يكوH خالًقا، 
 Pلكما� تستلز)  �أللوهية   Hأل

�ملطلق.
 H'  ]'  ،﴾Hُيخَلقو ﴿"هم   .٢
�لغ6،   M� §اجة  �لباطلة  �آلCة 
"هذ� عوg "نقصاH، "�لناقص ال 

ميكن 'H يكوCً� Hا.
 ]'  ،﴾Oحيا' غ6ُ  ﴿'مو�ٌ�   .٣
 Hآل�  Hميلكو �لباطلة ال  �آلCة   H'
�إلله cب  نفًعا "ال ضرًّ�، "لكن 
 W يتصف بصفة �لنفع "�لضر� H'

.H�" كل حني
 ،﴾Hُيبَعثو Hَّيا' H"٤. ﴿"ما يشُعر

ا كان،  مـا أروَع ما فّنـدْت به هذه اآليُة كـوَن أحد، أيًّ
عاًملـا بالغيب إال اهللا �! ولكن يا للغـرابة واألسـف 
علـى املسـلمني، إذ يوجـد بينهـم مـن يزعمون أن 
عيسـى � كان يعلـم الغيـب وtلـق الطيـور، 
مـع أن اهللا � يصـرح هنـا أنـه ليس بـني كل ما 
ُيعَبـد مـن دون اهللا أحٌد يسـتطيع خلَق أي شـيء.

 W ليس  'يًضا  مص6هم   H'  ]'
'يديهم. 

�لدليل  ما  'حد:  هنا   Pيقو قد 
على '�م ال علم Cم مÀ ُيبعَثوH؟ 
"�جلو�# 'H سيدنا عيسى � 
 W ُيعَبد  َمن  'كثر  هو  �لذ[   -
 Pهللا � - يقو� H"d لدنيا من�
عن يو) �لبعث: ""'ما Eلك �ليو) 
"تلك �لساعة فال يعلم ֲדما 'حد 
"ال �ملالئكة �لذين W �لسماO "ال 
�البن �ال �آل#. �نُظر"�. �سَهر"� 
 Àم  Hتعَلمو ال  ألنكم  "صلُّو�، 
 :١٣ (مرقس  �لوقت."   Hيكو

(٣٢ "٣٣
هذ� هو حاP عيسى �، فما 
بالك باآلCة �لباطلة �ألخر�.   
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من نفحات أكمل خلق اهللا من نفحات أكمل خلق اهللا 
سيدنا �مد املصطفىسيدنا �مد املصطفى ��

�ألسو� �لحسنة

ِ� �ْلَحَسِن َعِن �ْألَْحَنِف ْبِن َقْيٍس َقاEَ :Pََهْبُت ِألَْنُصَر َهَذ� �لرَُّجَل، َفَلِقَيِني 'َُبو  ��
 Pَْ�ِجْع َفِإنِّي َسِمْعُت َ�ُسو� :Pََْيَن ُتِريُد؟ ُقْلُت: 'َْنُصُر َهَذ� �لرَُّجَل. َقا' :Pََفَقا Nََبْكَر
�هللا َ� َيُقو�Eَ�ِ :Pُ �ْلَتَقى �ْلُمْسِلَماHِ ِبَسْيَفْيِهَما َفاْلَقاِتُل َ"�ْلَمْقُتوPُ ِفي �لنَّاِ�. َفُقْلُت: َيا 
َ�ُسوPَ �هللا، َهَذ� �ْلَقاِتُل َفَما َباPُ �ْلَمْقُتوPِ؟ َقاPَ: �ِنَُّه َكاHَ َحِريًصا َعَلى َقْتِل َصاِحِبِه. 

(Hصحيح �لبخا�[، كتا# �إلميا)

��� 'َِبي ُهَرْيَرNَ َقاP:  َقاPَ َ�ُسوPُ �هللا َ�: َ'ْكَمُل �ْلُمْؤِمِنَني ِ�ميَاًنا َ'ْحَسُنُهْم ُخُلًقا، 
َ"ِخَياُ�ُكْم ِخَياُ�ُكْم لِِنَساِئِهْم ُخُلًقا. (سنن �لترمذ[، كتا# �لرضا�)

نَّ َ'ْكَذُ# �ْلَحِديِث  نَّ َفِإHَّ �لظَّ ��� 'َِبي ُهَرْيَرH'َ Nََّ َ�ُسوPَ �هللا َ� َقاPَ: �ِيَّاُكْم َ"�لظَّ
ُسو� َ"ال َتَناَفُسو� َ"ال َتَحاَسُد"� "ال َتَباَغُضو� َ"ال َتَد�َبُر"�  ُسو� َ"ال َتَجسَّ َ"ال َتَحسَّ

َ"ُكوُنو� ِعَباdَ �هللا ِ�ْخَو�ًنا. (صحيح مسلم، كتا# �ل� "�آل�d# "�لصلة)
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١٠

التقوى

مقتبس  من كتابات 

حضرة مرزا غالم أحمد القادياني

اإلمام املهدي واملسيح املوعود  �

من كال� �إلما� �لمهد�

 i"بر  Hَظو� كانو�  "كم   !Oتقيا' كانو�  كم  �هللا،  "سبحا� 
�ألنبياO '"لئك �لقوُ) �لذين ��E 'مرهم �هللا W مكة بأال يو�جهو� 
�لشر بالشر "لو ُمّزقو� ��ًبا، فإ�م فوَ� تلقيهم هذ� �ألمر تو�ضعو� 
"ضعفو� كأطفاP �ّضع "كأ�م ما بأيديهم "ال W '�جلهم من 
قوN. فُقتل بعضهم §يث ُ�بطت بقوN �حد� �جليه ببع6 "�جله 
�ألخر� ببع6 �خر، ¡ ُ'�ِكض �لبعW H�6 �جتاهني متعاكسني، 
من   D6غ" �جلز�  ُيقطع  كما  �لبصر  ملح   W جزOين  فُقطعو� 
�خلضا�. "لكن لألسف 'H �ملسلمني، "ال سيما �ملشايخ منهم، 
صرفو� 'نظا�هم عن كل هذD �ألحد�&، فيزعموH �آلH' H 'هل 
 Pعندما يّطلع على �لغز� dلصيا� H' م، "كماC لدنيا كلهم صيٌد�
W فالN يتسلل �ليه W �خلفاO "يتحني �لفرصة إلطالG �لرصا� 
حرًفا   �"Íيقر  a ��م  �ملشايخ.  معظم   Pحا هو  كذلك  عليه، 
 Hبل يزعمو ،Hلرفق "�لعطف على ب¨ �إلنسا� ®"�d حًد� من�"
'H �طالG �لرصا� على شخص بر[O على حني غفلته منه هو 
�إلسال) فقط. 'ين فيهم �لذين ميكن 'H يص�"� بعد 'H ُيضَربو� 
كالصحابة �ضو�H �هللا عليهم؟ هل 'مرنا �هللا تعاH' M نفاجئ 
 ]'  H"d منه،  غفلة  حني  على  يعرفنا،  "ال  نعرفه  ال  �جًال، 
سبب '" جرمية ��تكبها، فنقّطعه بالسكني ��ًبا '" ننهي حياته 

„’;flÁÄ;ˆ;g]·Ñ¸\

\
⁄
Åt\Â;]

⁄
…Öt;\ÂÙÖŒÁ;%;€‚›b\

⁄
Åt\Â;]

⁄
…Öt;\ÂÙÖŒÁ;%;€‚›b

ÀŞ¬’\Â;œ…Ö’\;ãÂÑÄ;flŸ;ÀŞ¬’\Â;œ…Ö’\;ãÂÑÄ;flŸ;

‡]â›¸\;:d;Ì÷¡;‡]â›¸\;:d;Ì÷¡;

b‰n»8@aÏÁČÏím@¸B
\b‰Ó€g@·ÿˆb‡n„a@Ü»i@



١١

التقوىاجمللد السابع والعشرون،  العدد التاسع - ربيع األول  والثاني  ١٤٣٦هـ  كانون الثاني / يناير ٢٠١٤ م

بالرصا�؟ هل يعقل 'H يكوH من �هللا تعاd Mيٌن 
يقوHِ' P �قُتلو� عباd �هللا �ألبرياH' H"d O يرتكبو� 
�جلنة؟!  تدخلو�  تبش6هم،  يتم   H'  H"بد" جرمية 
 - �نساًنا   edنصا  H' �ملخجل  بل  �ملؤسف  من 
ليس بيننا "بينه عد�"N '" معرفة سابقة - يشتر[ 
بعض �حلاجيا� أل"الDd من �حد� �ملحال� '" 
كاH مشغوال W بعض 'عماله �لشرعية �ألخر�، 
فنجعل  م��،   "' سبب   H"بد �لنا�  عليه  فنطلق 
g"جته '�ملة "'"الDdَ 'يتاًما "بيته مأمتًا. W 'ية �ية 
من �لقر�H �لكرمي '" حديث من 'حاdيث �لن+ � 
"�d مثل هذ� �ألمر؟ هل من �ملشايخ 'حد يستطيع 
'c Hيب على هذ�؟ �لو�قع 'H هؤالO �جلهاP {عو� 
�سم �جلهاH' �"d��' ¡ ،d يتخذ"�E Dيعة لتحقيق 
 ،dغر�ضهم �لنفسانية". (�حلكومة �إلجنليزية "�جلها'

�خلز�ئن �لر"حانية £لد ١٧ � ١٢- ١٣)

”�فال يدعو �لزماH بأيديه مصلًحا ُيصلح حاله "يدفع 
 H' Hما ناله؟ 'ما ظهر� �لبّينا� "جتّلت �آليا�، "حا
ضّيقة،  "صد"�هم  مظلمة  قلوֲדم  بل  فا�؟  ما  ُيؤَتى 
 ،Ðأللفا�  W يسّعر  نا�  ُخُلُقهم   ،Ðغال  Ðفظا قو) 
"كِلُمُهم تتطاير كالشو�Ð، ما بقي فيهم 'ثر �ّقة، "ما 
 ]�d' "ال  يكّفر"ن¨  مسكنة.  غر"#  مس خد"dهم 
 ،Hلقر��  W قيل  ما  �ّال  قلُت  "ما  يكّفر"ن¨!  ما  على 
"ما كاH حديًثا  �لر»ن،  �يا�  �ّال  عليهم  قر'�  "ما 
 eُيفتر�، بل "�قعة جّالها �هللا أل"��ا، "يعرفها من يعر
�خلز�ئن  �لشهاdتني،   Nتذكر) مع شأ�ا“.  �لر#  �»ة 

�لر"حانية   ٢٠ �٨٦)

بلّية  نزلت عليكم  �لزماH "قد   M� تنظر��  ”�فال 
"'حّبائكم،  قومكم  من  فو   "تنّصَر  عظمى، 
ملا  �لر»ن   Äعر "�هتّز   ،dلعبا�"  dلبال� "هلكت 
نزP فقضى ما قضى. "لو '��d �هللا 'H ينـّزP 'حًد� 
 Pينـّز H' خ�6 لكم Hعمتم لكاg كما Oمن �لسما
نبّيكم �ملصطفى. 'ما قر'مت قوله تعاM: ﴿َلْو َ'dْ�ََنآ 
*مد�  يع¨  َلُدنَّا﴾،  ِمْن   Dُالتََّخْذَنا َلْهًو�  نتَِّخَذ   Hْ'َ
فانظر"� نظًر�. �H �لسما"�� "�أل�� كانتا َ�ْتًقا 
 Hلطاحلو�" Hلُيبتلى �لصاحلو Hهذ� �لزما W فُفِتَقتا
"كلٌّ مبا عمل ُيجَز�. فأخر  �هللا من �أل�� ما 
�لسماO ما كاH من  كاH من �أل��، "'نزP من 
�أل��،  مكائد  ُعّلمو�  ففريق  �لُعلى،  �لسما"�� 
"ُقّد�  �Cد�.  من  �لرسُل  ُ'عطَي  ما  ُ'عطو�  "فريق 
�لفتح للسما"ّيني W هذ� �لوغى. "�H تؤمنو� '" ال 
تؤمنو� لن يتر` �هللا �لعبد �لذ[ '�سله للو��، "ال 
 Hتصماh Hُتضا� �لشمس إلنكا� �ألعمى. فريقا
W �لرشد "�Cو�، "ُفِتَحت لفريٍق 'بو�# �أل�� 
 Nِسد� M� Oحتت �لثر�، "للثا 'بو�# �لسما M�
�ملنتهى. 'ما �لذين ُفِتحت عليهم 'بو�# �أل�� فهم 
يتبعوH شيطا�م �لذ[ 'غو�، "�لذين ُفِتَحت عليهم 
'بو�# �لسماO فهم "�ثاO �لنبّيني "قو) مطهَّر"H من 
كل ُشّح "هًو�. يْدعوH قومهم �M �ֲדم "مينعو�م 
�لُعلى. "�  ُيشَر` به W �أل�� "�لسما"��  مما 
ُبِعثُت فيكم من �هللا �لذ[ ال توّقر"نه ألنذ� قوًما 
َ'ْطَرُ'"� �بن مرمي عيسى". (�خلطبة �إلCامية، �خلز�ئن 

�لر"حانية £لد ١٦ � ١٢٦-١٣٠)
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التقوى

 Óة: �ملكتب �لعرÃتر

ال   Dحد" �هللا  �ال  �له  ال   H' 'شهد 
 Dمًد� عبد* H' شريك لـه، "'شهد
من  باهللا   Eفأعو بعد  'ما  "�سوله. 
�لشيطاH �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا َ�#ِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْو) �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني   َ̀ َ"�يَّا َنْعُبُد   َ̀ �يَّا
�لَِّذيَن   Õِصَر�  * �ْلُمْسَتقيَم   Õََر� �لصِّ
'َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو# َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (�مني) َ"ال �لضَّ

خـطبة �جلمعـة
�لعزيز Tبنصر Vهللا تعا� Tد �يدW� 4مسر� �Xلقاها سيدنا مر� Yل�

� Zملهد��خلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو: ��إلما[ 
يوم ٢٠١٤/٠٩/٢٦

 W مسجد "مرمي" W غالو[ بإيرلند�

�َمَن  َمْن  �هللا  َمَساِجَد  َيْعُمُر  ﴿�ِنََّما 
الNَ َ"�َتى  ِباهللا َ"�ْلَيْوِ) �آلِخِر َ"َ'َقاَ) �لصَّ
َفَعَسى  �َهللا  ِ�ال  َيْخَش  َ"َلْم   Nَلزََّكا�
�ْلُمْهَتِديَن﴾  ِمَن  َيُكوُنو�   Hْ'َ ُ'"لَِئَك 

(�لتوبة: ١٨)
�ليو)  ُ"فِّقنا  'ننا  على   Mتعا �هللا  Fمد 
بنْته  مسجد   P"'  W �جلمعة  لنصلي 
 W �أل»دية  �إلسالمية  �جلماعة 
 Oعل ِبناc H' Mيرلند�. ندعو �هللا تعا�
هذ� �ملسجد مبا�كا من كل �لنو�حي 
"�جلو�نب. مع 'H هذ� �ملسجد صغ6 
نسبيا "لكن �ملؤمنني باملسيح �ملحمد[ 
سوe يعلنوH فيه "حد�نية �هللا �ألحد 
 Hس مر�� يوميا، "يرفعوÖ يعبد"نه"
 O�dأل  Hٌمكا �ملساجَد   َّH' صوَ�  منه 
حقوG �هللا "حقوG عباDd ال بؤ�N فنت 
"فساd. �ملساجد ُتب© لعباNd �هللا �# 
 W ®لعاملني �لذ[ 'ظهر �بوبيته للنا�
�بوبيته  'ظهر  "�لذ[  كلها،  �ألgمنة 
 ]dملا� تقدمهم  'جل  من  قو)  لكل 
"�لر"حا W �لزمن �ملاضي، "يفيض 
عليهم �ليو) 'يضا بربوبيته كما يفيض 
عليهم W �ملستقبل 'يضا. �H �بوبيته 
بل  قو)   H"d بقو)  خاصة  ليست 
تشمل �لعو�a "�ملخلوقا� كلها. فمن 
�ملؤمنني  مساجد  ُتعلن  �ملنطلق  هذ� 
 Hلذين ينضمو� H' ]باملسيح �ملحمد
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�هللا -  Tد - �يدW� 4مسر� �Xمر cحضر

�Ã Mاعة �ملسيح �ملحمد[ هم �لذين 
���d` �بوبية �هللا على  يقد�"H على 
"جه صحيح. Fن نب¨ �ملساجد لنعلن 
�لفساd "�لقالقل من   Oلد� 'نه  للنا® 
تعليم   W تتأملو�   H' عليكم   aلعا�
لكم  يقّد)  �لذ[  �جلميل  �إلسال) 
�سالة �حلب "�لُوdّ "�لصلح "�ألمن. 
 aلعا� H' ملساجد هو� Dمن هذ eدC�
 M� ال Nألُخّو�" dّحلب "�لُو� M� اجة§
"�ملد�فع.   eبالسيو  Pلقتا�" �حلر# 
ُتعلن بأعلى  نبنيها  �ل2  هذD �ملساجد 
صوִדا 'H قلو# �لقاdمني �ليها بريئة 
�ل2  "�ألفكا�   aملظا� 'نو��  كل  من 

مساجدنا   H�  .Gحلقو� غصب  مآCا 
 H' على  "عالمة  مر�كز  هي  �منا 
 ]ّ' لتقدمي   H"جاهز �ليها  �لو�فدين 
 Gحقو  O�dأل �لتضحية  من  نو� 
بعو�طف   Nخر�g "قلوֲדم  �آلخرين 
"غ6هم،  ملعا�فهم  "�للطف  �لر»ة 
 O�d' لعد" 'يضا من� N"ال متنعهم عد�"
 H� .حقوقهم O�d'" Pمقتضيا� �لعد
مساجدنا تعلن 'H �إلسال) هو �لدين 
'كثر  �لدينية  �حلرية  ��ية  �فع  �لذ[ 
'بو�#   H� Eلك  "إلظها�   ،D6غ من 
مساجدنا مفتوحة لكل شخص يريد 
 "' مسلما   Hكا'  Oسو� �هللا  يعبد   H'

غH� .D6 مساجدنا "كل َمن �ضرها 
من �أل»ديني يعلنوH' H »اية معابِد 
�ملؤمن  على  "�جبٌة  كلِّها   Hياdأل�
�حلقيقي، "'O�d هذD �ملسئولية ضر"�ية  
كأØية »اية مسجدH� .D مساجدنا 
توّجه 'نظا�نا �H' M �إلخال� للوطن 
جزO من �مياH �ملؤمن، "ال يؤمن مؤمن 
ما a يكن ³لصا لقومه "بلدD �لذ[ 

يقيم فيه. 
باختصا�، هنا` 'مو� كثN6 ُتطلب من 
�ملنتمني �M �ملساجد بصو�N حقيقية، 
مبا فيها 'O�d' Hّ حقوG �ملسجد ال ميكن 
§اP ما a يؤdِّ �ملرO حقوG �لعباd على 

 xمـع أن هذا املسـجد صغ
نسـبيا ولكن املؤمنني باملسيح 
احملمدي سـوف يعلنـون فيه 
وحدانية اهللا األحد ويعبدونه 
}س مـرات يوميا، ويرفعون 
أنَّ املساجَد مكاٌن  منه صوَت 
وحقـوق  اهللا  حقـوق  ألداء 
عبـاده ال بؤرة فنت وفسـاد.
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�لكرمي.   Hلقر�� "جه صحيح §سب 
"�ملعلو) 'H �هللا تعاM قد 'مرنا بالعمل 
سيُدنا  "ّجه  "قد  �ألمو�،   Dهذ بكل 
"مطاعنا *مد �سوP �هللا � 'نظاَ�نا 
"قد  ֲדا،  �لعمل   M� "تكر���  مر��� 
'�dّ حقوGَ �هللا "حقوG عباDd بعمله 
'مثلة  ضر#  "قد  �حلسنة.  "'سوته 
"إلقامة  �إلنسانية  �لقيم  إلقامة  بعمله 
ليس  هذ�  "�لسال).  "�حلب  �ألمن 
كالما فقط بل يشهد �لتا�يخ 'H �لن+ 
� {ح للنصا�� ��E مرH' N يعبد"� 
�هللا W مسجدD؛ '[ �ملسجد �لنبو[. 
�حلقيقي  �إلسالمي  �لتعليم  هو  "هذ� 
 Dننفِّذ  H' �لعصر  هذ�   W مَرنا' �لذ[ 
�لصاGd "�ملحب   (dخلا� 'نفسنا  على 
�لتعليم  هو  هذ�   .� للن+  �حلقيقي 
ضربُت  �لذ[  �حلقيقي  �إلسالمي 
�ما)  'مرنا  "قد  �نفا،  'مثلته  بعض 
 dملوعو� "�ملهد[  �ملسيح   ]'  Hلزما�
� بالعمل ֲדا "نشِرها بني �آلخرين 
بنيتم  بأنه حيثما  لنا   Pتوقَّع منا "قا"
 W  Nلفكر�  Dهذ "�ضعني  مسجد� 
 Gفا� فتح   W  Hستتسببو  Hحلسبا�
"تبليغ  باإلسال)  للتعريف   Nجديد
�إلسال)   M� �لنا®  فينتبه  dعوته، 
"هكذ�  �جلميل  تعليمه  "يأسرهم 

 .�dعد H"d�dتز

فهذ� هو �Cدe �لذ[ من 'جله cب 
�لتعليم  هو  "هذ�  �ملساجد،  نب¨   H'
 Pخال من  �لنا®  عليه  يّطلع  �لذ[ 
�لينا.   Hيتوّجهو" �إلعال)  "سائل 
عندما ير� �لنا®، بد�O من عامة �لنا® 
�لسياسة   Pجا�" �لكبا�   Oلزعما�  M�
مشغولني  ��هابية  'حز�با  هنا`   H'
 Ndهو�  H"d  Oلدما� "سفك  �لقتل   W
"متييز، "W ناحية 'خر� هنا` Ãاعة 
"�لوئا)  �حلب  خللق   Nجاهد تسعى 
�ملسلمني  فئة  هنا`  "�ألمن.  "�لصلح 
�ملزعومني �لذين تصعد من مساجدهم 
�لشتائم "�لسبا# "تعلو منها عو�طف 
مليئة بالقذ��N باسم �هللا "�سوله، "فئة 
ثانية ال تتحد& �ال عن �لصلح "�ألمن 
"�لوئا) "ال ترفع �ال هتافا�: ”�حلب 

 H� ألحد“..  كر�هية  "ال  للجميع 
هذD �ألمو� تُشّد �نتباD �لنا® "ُتنشئ  
"�لبحث  �لتحر[  عاطفة  'Eها�م   W
فيتساOلوH: ملا�E هذ� �لفرG بني هاتني 
�لتحر[  عاطفة  ههم  توجِّ  ¡ �لفئتني؟ 
"�لسعي  "�لتحقيق  �لبحث   M�  Dهذ
�جلماعة  عن  'كثر  �ملعلوما�  ألخذ 
�إلسالمية �أل»دية من خالP "سائل 
�النترنيت  مثل  �حلديثة  �إلعال) 

"غ6ها. 
 M� لبا�حة� P"' #لقد تسّنى � �لذها
�ل�ملاH �إليرلند[ W مدينة ”dبلن“ 
 Pفقا  ،Hل�ملا�  Oعضا' بعض  فقابلُت 
�جلماعة  تسعى  كما  بأنه  'حدهم 
�إلسالمية �أل»دية إلقامة �ألمن "�لِقيم 
 W `لسلو� ُيالَحظ هذ�  �إلنسانية ال 

إن مساجدنا وكل َمن �ضرها من األ~ديني يعلنون 
أن ~ايـة معابـِد األديـان كلِّها واجبٌة علـى املؤمن 
احلقيقـي، وأداء هذه املسـئولية ضروريـة له كأهمية 
~اية مسـجده. إن مسـاجدنا توّجه أنظارنا إZ أن 
اإلخـالص للوطن جزء مـن إميان املؤمـن، وال يؤمن 
مؤمـن ما Y يكن �لصا لقومه وبلده الذي يقيم فيه. 
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 Pقا"  eضا'" �آلخرين.  �ملسلمني 
بأنه Ãَع هذD �ملعلوما� عن �جلماعة 
 :Pأل»دية بعد §ث عميق جد�. ¡ قا�
بعد �حلصوP على هذD �ملعلوما� 'مت© 
مسجد�  �أل»دية  �جلماعة  تب¨   H'
تنتشر   Àح 'يضا  ”dبلن“  مدينة   W
�سالة �ألمن "�حلب "�لِقيم �لـُمثلى 

W مدين2 'يضا. 
 aلعا� Mفعلى هذ� �لنحو ينبِّه �هللا تعا
سلبيا  �'يا  'Eها�م   W خو�  يرسِّ 'ال 
"�حد  جانب   M� نظر�  �إلسال)  عن 
للصو�N بل cب 'H ينظر"� �M جانب 
�خر 'يضا "هو �جلانب �حلقيقي �لذ[ 
 Gdلصا�  (dخلا� Ãاعُة  �ليو)  تقّدمه 

للن+ �. 
فعلينا 'ال نفرi مبجرd تشييدنا �ملسجد 
هنا "بأنه قد شاهدD �لعاa بو�سطة �مي 
Û �يه، "بالتا� تستطيعوH' H تقولو� 
للنا® �آلH بأH لديكم 'يضا مسجد�. 
سُيعقد �حتفاP ֲדذ� �لشأH مساO �ليو) 
بإHE �هللا، "ستجد �لشر�ة �ملثقفة من 
�ملجتمع فرصة لزيا�N �ملسجد "لعلهم 
سيمدحوÃ HاP �ملسجد، "لعل بعض 
�لنا® من هذD �ملدينة '" غ6ها 'يضا 
³تلفة،  مناسبا�   W لزيا�ته  Hسيأتو
هذ�   H' على  تفرحو�  'ال  فينبغي 
 �"��g قد   Gلِفر�  "' �لنا®  من  �لقد� 

 M� نظر�  تظنو�  'ال  cب  مسجدنا. 
هذD �ألمو� 'نكم قد حققتم هدفكم. 
كال، هذ� ال يصح 'بد�، بل كما قلُت 
من قبل بأH هنا` عدN 'مو� تعلنو�ا 
ببنائكم �ملسجد. "هذD �ألمو� كلها 
تلقي مسئولية جسيمة على كاهلكم. 
�لذين  �أل»ديني  Ãيع  على  فيجب 
يسكنوH هنا 'H يفّكر"� كيف cب 
 Nملسئولية �مللقا� Dهذ �"dيؤ H' عليهم
قليل  قبل  Eكرُ�  لقد  عاتقهم.  على 
ُيعَلن   �Eما" مساجدنا   �"d هو  ما 
 ]dنؤ  H' علينا  ينبغي  "كيف  منها، 
 a  Hْفإ �لعباd؛   Gحقو" �هللا   Gحقو
�dعاÍنا   Hفسيكو '�dئها   M� نتوجه 

 Hستكو بل  فقط،  فا�غا   Oعاdّ�
هتافاتنا "�عالناتنا سببا خلد�� �لنا®، 
�لناَ®   Hُيفرحو �لذين  من   Hسنكو"
فحسب،  �لفا�غة  "�لدعاية  بالكال) 
 eدC� نيل M� متوّجهني Hلن نكو"
�لفوg برضا �هللا  من حياتنا، 'ال "هو 
تابعا  "سلوكنا  'عمالنا  "جْعل   Mتعا

 .Mملشيئة �هللا تعا
�ل2  �آلية   W  Mتعا �هللا  Eكر  لقد 
�لذين  صفاِ�  خطب2  ֲדا  �ستهللُت 
يعُمر"H �ملساجد. ��d HئرN هذD �آلية 
تتسع 'كثر �نطالقا من نطاG �لكعبة 
يعمرها  �ل2  �ملساجد  Ãيع  "تشمل 
Eُكر�  �ل2  �لصفا�   Hملو� �لذين 

�هللا- يفتتح �ملسِجَد Tملؤمنني -�يد�حضرc �م� 



 فكثxون حني أسأQم عن هذا يقولون إنهم يصّلون 
ثالث صلوات أو أربعا. � هناك كثxون ُيسـرعون 
� الصالة وكأنهم يضعون األ~ال عن رقابهم، فإن 
Y نكن ;سن أداء الصالة ال� هي وسيلة للتقرب 
إZ اهللا وإظهـار حبه، فال نؤدي مقتضيات احلب. 
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 Hيدخلو "�لذين   ،Nملذكو�� �آلية   W
 Mكر �هللا تعاE قائمة �ملؤمنني �لذين W
مستو� �ميا�م قائال: ﴿'شد حبا هللا﴾ 
 Oهللا 'كثر من 'ّ[ شي� Hم �بو�' ]'
 Hنيو[ 'يا كاd خر، "ال يغلبهم حّب�
ليقضو�  جاهدين   Hيسعو بل  نوعه، 
حياִדم باستمر�� W سبيل �لفوg §ب 
�هللا. "ال ميكن 'H ينسو� حب �هللا من 
 ،�Eً� .نيويةd على منفعة Pجل �حلصو'
 Dبأ"�مر �لعمل  يقتضي  �هللا  حب   H�
 Nلصال� Oينسى �ملر H' ته الdعبا" �
§جة �النشغاW P �ألعماP، "يستند 
�M �لكذ# لنيل �ملنفعة �ملالية. "عند 
 Hيفكر �إلنسا H' بc eهذ� �لتصر
هل �ب �َهللا � 'كثر ') �ملنافَع �ملاdية؟ 
عن  ُتلهيه  �ملاdية  �ألمو�  كانت   �Eفإ
'حكا) �هللا فهذ� يع¨ 'H حب �لدنيا 
�ملسيح  سيدنا   Pيقو عليه.   Pٍمسَتو
 N6غ H' فليكن معلوما :� dملوعو�
�هللا ال ترضى من �ملؤمن 'H ُيشر` به 
�لذ[   Hفاإلميا  .Ûلذ�� 'حد W �حلب 
 Hبأ يبقى *فوظا  �منا  �لينا  هو 'حب 
ال جنعل به 'حد� شريكا W �حلب مع 

 .Mهللا تعا�
 Pيقو  E� �لكب6،  بالتدبر  جدير  فهذ� 
كل مسلم بلسانه �نه �ب �هللا "�ب 
 Pللقتا H"يستعد Hفاملسلمو .Pلرسو�

حني يسمعوH شيئا ضد كر�مة �لن+ 
�. فلن نسمع من فم '[ مسلم 'نه 
ال �ب �هللا '" ال �ب �لرسوP. لكن 
يستجيبوH أل"�مر  منهم  �لسؤ�P كم 
مثال،   Nلصال� فخذ"�  "�سوله؟  �هللا 
هل  نفحص   H'  M� §اجة  فنحن 
 H"6حق �لصلو�� ') ال. فكث ]dنؤ
��م   Hيقولو هذ�  عن  'سأCم  حني 
 ¡ '�بعا.   "' صلو��  ثال&   Hيصّلو
 Nلصال�  W  Hُيسرعو  H"6كث هنا` 
"كأ�م يضعوH �أل»اP عن �قاֲדم، 
�ل2   Nلصال�  O�d' نكن Fسن   a  Hفإ
"�ظها�  �هللا   M� للتقر#  "سيلة  هي 

حبه، فال نؤd[ مقتضيا� �حلب. 
��م  �ملؤمنني  عن   � �هللا   Pيقو  ¡
"�سوله  �هللا  حكم   M�  Hُيدَعو حني 
"{عنا   Hيقولو 'مر   ]'  Hيتلقو  "'

§اجة  منكم  "�حد  فكل  "'طعنا". 
�M فحص نفسه W ضوO هذ� �ملعيا�، 
�الطال�  من  ننا  ميكِّ 'نفسنا  ففْحُصنا 
 Hلقر�� 'عطانا  لقد  حاالتنا.  على 
�لكرمي '"�مر كثN6، "قد بيَّن �ملسيح 
�ملوعوW � d 'حد كتبه '�ا ٧٠٠ 
"ال  Cا  يستجيب  ال  فالذ[  'مر، 
ع¨،  يبتعد  فهو  ֲדا  للعمل  يسعى 
"يقطع عالقته Ó. فلن يكتمل �مياننا 
�ال باالستجابة أل"�مر �هللا �. ¡ �ننا 
نقوP: �نا �منا باآلخرN، لكن كث6ين 
 Hباللسا  Nباآلخر  Hإلميا�  Hيّدعو منا 
 Nباآلخر  Hإلميا�  Hكا  �E� ألنه  فقط، 
 N6نوبا كثE Hفيجتنب �إلنسا كامال 
جنتنب  فنحن   .Gحلقو� يغصب  "ال 
 Hلقانو� من  خوفا   N6كث 'عماال 
�لقاO �لقبض   eاÜ حلكومي، حيث�
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خوفا.  'يضا  �ملسئولني  "نطيع  علينا، 
 W نرتكب 'عماال سيئة ألننا ال نفكر
 H"6ֲדا. كث Hَعائنا �إلمياd� غم� Nآلخر�
منا ��E كانو� خاشعني W �لصالN يوما 
ما فإمنا يدعوH لنيل 'هد�فهم �ملاdية، 
 Hلبعض يأتو� .N6ية كثdملا� eفاألهد�
�لنا®   Pقو من  خوفا  �ملساجد   M�
للمسجد   Hفال يأ�   a  �Eملا" فيهم: 
�هللا   Pيقو بينما  طويلة؟"،   Nمد منذ 
�هللا  مساجد   H"يعمر �لذين   H�  :�

 Nمرضا  Oبتغا�  Nلصال�  Hيصّلو فإمنا 
على  Ãاعًة   Nلصال�  Hيقيمو" �هللا، 
"غايتهم  �هللا.   Nمرضا لنيل  موعدها 
من �لعباNd �حلصوP على �ضو�H �هللا، 
لنيل  'يضا   Pباملا تضحياִדم   Hتكو"
'حد�   Hافوh ال  "هم  �هللا،   Hضو��
غ6 �هللا. يقوP �هللا �: �H هؤالO ال 
تأييد   H"ير بل  فقط،   Hإلميا�  Hيّدعو
 ،H�" حني  كل  'يضا   Dنصر" �هللا 
 Nلسبل �جلديد� M� Nكل خطو Hطوh

للهد�. "كل طريق تفتح Cم 'بو�# 
 Dفهذ باستمر��.   iلنجا�"  iلفال�
�Cد�ية تقوdهم �M �لنجاحا�، "هم 
�ظوH بالفوg. من منة �هللا � على 
�جلماعة �إلسالمية �أل»دية 'نه "هب 
Cا مؤمنني ال يّدعوH �إلمياH فحسب، 
بل هدفهم �حلصوP على �ضو�H �هللا 
�جلماعة  تقد)  سرُّ  هو  "هذ�   .Mتعا
�جلماعة.  حيث  من  "�dgها�ها 
 Pألفضا�  Dهذ  P"نز  W فللمساØة 

�جلمعة i مسجد مرمي cصال kمشهد عا[ خال



أال إن ذلـك املعيار هو 
العمـل �ميـع أحكام 
وإقامة  الكـرمي،  القرآن 
ألعمالكم  رائعـة  مناذج 
يلتفت سكان هذا  ح� 
البلـد إليكـم تلقائيـا. 
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التقوى

"تأdية حق عمر�H �ملسجد، �تا  
'"ضاعه  يستعر�   H' منا  كلٌّ 
بانتظا)، كما قلت   H�" كل حني
سابقا، لئال يبقى '[ '»د[ Eكر� 
هذ�  بركا�  من  *ر"ما  'نثى   "'
 H' cب  �هللا.   Pفضا' "من  �لتقد) 
ينبغي  بل  ماdية  ³ا"فنا   Hتكو ال 
�بنا  علينا  يسخط   H'  eاÜ  H'
�لينا   aلعا� ينظر  عندما  �حلبيب. 
بناO هذ� �ملسجد، فإننا §اجة  بعد 
'كثر من قبل لفحص 'نفسنا مؤdِّين 
مقتضيا� �إلمياH. فثمة حاجة 'ك� 
من E[ قبل لصد"� �ألعماP "فق 
فقط  عندها  �إلسالمي،  �لتعليم 
 Hلذين يلتفتو� dن من ��شا سنتمكَّ
على  �ملسجد،   Nمشاهد بعد  �لينا، 

'حسن "جه.
 Gتنفتح �لطر eملسجد سو� Oبعد بنا
 M� eلتعر�" Nلنشر �لدعو Nجلديد�
"هذ�  �لصحيح،  �إلسال)  �أل»دية 
قلت  كما  فالنا®  سلفا.  بد'  قد 
فحيثما  �ملسجد.   Nلزيا�  Hسيأتو
�لنا®  تب¨ �جلماعة مسجد� يتو�فد 
"�لفئا�  �لطبقا�  من  لزيا�ته 
�ملختلفة "ال سيما طال# �ملد��®. 
فبما 'H 'نظا� �لعاW a هذD �أليا) 
بسبب  �ملسلمني   M�  Nd"مشد

 d�dg� تصرفا� بعض �ملسلمني لذ� قد
كما  �الستطال�  "حب  �لتحسس 
�لوجه   H"6س فعندما  سابقا.  قلت 
'عمالنا   Pخال من  لإلسال)  �حلقيقي 
حتما.   H"يتأثر  eفسو "حاالتنا، 
�HE قد تعاظمت مسئولية �أل»ديني 
�ن¨  �ملسجد.   Oبنا بعد  هنا  �ملقيمني 
'قوE Pلك مر��� "تكر��� ألH �جلماعة 
 N6صغ �ملاضي   W كانت  �يرلند�   W
 �"dتعو  a  Hآل� لكنكم  "£هولة 
مستو�ين W طي �خلفاO، '" بتعب6 �خر 
a تعوd"� من �لذين ال يعرفهم �لنا®. 
�لعالية  "�ملئذنة  �جلميل  �ملسجد   Oفبنا
 iعليكم كل يو). "�فتتا aَلعا� eُِّتعر
 Oمسا Pملسجد �ليو) "حْفل �الستقبا�
غ6  من   eلضيو�  Ûيأ حيث  �ليو) 

 eِّسيعر �ملسلمني  "غ6  �أل»ديني 
بد'�  فقد  عليكم.  �لطبقا�  كل 
�جلر�ئد تكتب حوP هذ� �ملوضو� 
 Oشا  H� ُتنشر   eسو" سلفا، 
 Hسكا  eِّتعر 'خر�  'خبا�  �هللا 
�لصحيح  �إلسال)  باأل»دية  �لبلد 
�ملسجد  هذ�  يبقى  "لن  'كثر. 
'نظا� سكاH غالويه فقط بل  *ط 
 Hمد  Hسكا �ليكم   eيتعر  eسو
 Oللمجي  Hسيسعو" 'يضا،  'خر� 
Cم  سنحت   �E� لزيا�ته  هنا   M�
�لفرصة. هذ� ما جربناW D �ملناطق 
'd Hعوتكم -كما  �ملختلفة، مبع© 
cب  Cذ�  بانتظا)،  ستتسع  قلت- 
على كل '»د[ 'H يتز"d بالعلو) 
يتمكن  لكي  علميا،  "يتجهز  'يضا 
"هنا`  �لعلمية.  �لدينية   d"dلر� من 
�لعملية  �حلاال�  لتحسني  حاجة 
حيث   M� مستو�ها  "�ْفع  'يضا، 
 H' يريد � dملسيح �ملوعو� Hكا
Fرgها. "قد 'خ�تكم سلفا ما هو 
Eلك �ملستو�، 'ال �E Hلك �ملعيا� هو 
�لعمل Ýميع 'حكا) �لقر�H �لكرمي، 
 Àئعة ألعمالكم ح��  Eقامة منا�"
�ليكم  �لبلد  هذ�   Hسكا يلتفت 
'يضا  �لبلد  هذ�   Hسكا تلقائيا. 
متدّينوH كث�6، فما P�g سكاH هذ� 



وهل أمتتع &الة &يث لو حتداj أحد � استجابة 
قوية  عالقة  على  إن�  هل  حتديه؟  قبلُت  الدعاء 
مع اهللا تعاZ؟ هل أكّن � قل� خشية اهللا وحّبه 
إذا  أوامره؟  &سب  حيا�   xّألغ جاهًدا  وأسعى 
كانت اإلجابة بـ"ال" فكيف يسع� -بدون الشعور 
 Yا وبعدم أدائها – دعوة العا مبسئولي� لكوj أ~ديًّ
واإلعالن فيه أنه قد جاء املسيح الذي ُوِعد مبجيئه؟
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 Oلفقر��" Oمن �ألغنيا Ó"�"لبلد �أل�
"متسكهم  �نتماOهم   H"يذكر
 Hيصرحو"  Hآل�  M� باملسيحية 
'�م مسيحيوH "يوقنوH بأH جناִדم 
 H' �Üهم   H' علينا  �ملسيحية.   W
 Hعيسى � §سب معتقد�تنا كا
من  �حل  "قد  �هللا  من  صاdقا  نبيا 
 Ndملهمة �ملعهو� gبعد �جنا aهذ� �لعا
 H'" .ليه من �هللا على 'حسن "جه�
صاحب �لقد�N �حلقيقية �# �لعاملني 
�ملسيُح   Dعَبد �لذ[  �ألحد  �هللا  هو 
'يضا.  مرمي   Nلسيد�  Nلطاهر� "'مُّه 
�لكاملة  بالشريعة   Oجا من   H�"
 Oألنبيا�  ��Oنبو §سب   N6ألخ�"
 Pسو� *مد  سيدنا  هو  �لسابقني 
�هللا �، "هذD �لشريعة هي �لكاملة 
�هللا   M�  Hإلنسا� "ُتقرِّ#  "�ملنجية، 
 .Þهي "سيلة لتحسني �لدنيا "�لعق"
لكن Eلك لن يتأتى بالدعو� فقط، 
 H' لشريعة. عليكم� Dبل بالعمل ֲדذ
 H' (إلسال� Nليل حياd H' هم"�Â
�ملسيح �ملوعوd � قد ُبعث تابعا 
له � �لذ[ �بط عالقتنا باهللا "قرََّبنا 
�ليه �. �إللُه �لذ[ يسمع 'dعيتنا 
"cيبها 'يضا، "�لذ[ ما P�g ُيظهر 
 aلعا�  Oفبقا  ،Dعد" §سب  �آليا� 
 dملوعو� باملسيح   Hإلميا�  W  Hآل�

�حلية  �لعالقة  تنشأ   eسو"  .�
 ،� dباملسيح �ملوعو Hباهللا باإلميا
لآلخرين   Pنقو  H' ميكن  هل  لكن 
هذ� H"d '[ ترdd '" سوe نتوقف 

لنفكر W �ملوضو� مليا؟ 
"هل 'متتع §الة §يث لو حتد� 'حد 
W �ستجابة �لدعاO قبلُت حتديه؟ هل 
�ن¨ على عالقة قوية مع �هللا تعاM؟ 
"حّبه  �هللا  خشية  قل+   W 'كّن  هل 
"'سعى جاهًد� ألغّير حياÛ §سب 
�إلجابة بـ"ال"  ��E كانت  '"�مرD؟ 
�لشعو�   H"بد- يسع¨  فكيف 
مبسئولي2 لكو '»ديًّا "بعد) '�dئها 
– dعوN �لعاa "�إلعالH فيه 'نه قد 
جاO �ملسيح �لذ[ ُ"ِعد مبجيئه؟ 'لن 
يسأل¨ �لنا®: '[َّ تغي6 'حدثه فيك 

�ملسيح �ملوعوd حÀ تدعونا �ليه طمًعا 
W حد"& تغي��6 طيبة W 'نفسنا؟ 
�هللا  مع  صلُتك  تقوْ�  مد�   ]ّ'  M�
تعاM حÀ تدعونا �M �إلمياH باملسيح 
نشوO عالقتنا   W يانا� با  مرغِّ  dملوعو�
 H' dينك  لك   Pيقو تعاM؟  �هللا  مع 
تؤd[ حق �هللا تعاM من خالP عباdته 
 eدC� H' لكرمي� Hلقر�� W d�" بل
من حياN �إلنساH هو عباNd �هللا، "قد 
ُخلْقتم لتحقيق هذ� �Cدe، فأخِبْرنا: 
كم صالNً تصليها Ãاعًة؟ لقد 'نشامت 
 Õمنو Ãاله  "لكن  Ãيال،  مسجًد� 
 d�dباحلالة �لر"حانية للمصلني "ֲדا يز
 Hتصلو فهل  "ملعانه؛  �ملسجد  بريق 
هل  �ملسجد؟   W �خلمس  �لصلو�� 
 Hلقر�� Pهللا؟ يقو� dعبا Gحقو H"dتؤ



اجمللد السابع والعشرون، العدد التاسع - ربيع األول  والثاني  ١٤٣٦هـ  كانون الثاني / يناير ٢٠١٤ م

٢٠

التقوى

'خرجت  'مة  خ6  'نكم  �لكرمي 
 e"باملعر  H"تأمر ألنكم  للنا® 
"تنهوH عن �ملنكر، "هنا سيسألنا 
هدفكم  يتحقق  هل   :Hلسائلو�
 �E� لنصيحة �لقولية فقط؟� Oبإسد�
a تكونو� كذلك فينبغي 'H حتاسبو� 
كنتم   �E� ما  لتعرفو�  'نفسكم 
تعملوH مبا تقولوH ') ال؟ "سيسألنا 
عن   Hتتكلمو 'يضا:   Hلسائلو�
�إلحساM� H �ألقا�# "�M �لنا® 
عموًما "لكن هل تتو�فق 'عمالكم 
عن   Hتتكلمو هذD؟  'قو�لكم  مع 
'O�d �ألمانا� "�يفاO �لعهوd "لكن 
حق   O�dبأ باملئة  مئة   H"تتقيد هل 
 Hتتكلمو "عهوdكم؟  'ماناتكم 
عن �لتضحية "�لتو�ضع "لكن هل 
'قو�لكم   Pخال من  Eلك  يظهر 
�إلسال)   Hبأ  Hتقولو "'فعالكم؟ 
باآلخرين  �لظن   Hحسا� يعّلمنا 
 W �ألمر  هذ�   Hتطبقو هل  "لكن 
 H' Hحياتكم �ليومية ') ال؟ تقولو
�اللتز�)  يؤكد على  �لكرمي   Hلقر��
بالصدG 'ميا تأكيد "لكن¨ �'يتك 
 M� جلأ�  قد   Nعد مو�قع   W
على   Pحلصو� 'جل  من  �لكذ# 
لنا   Pيقو  H' ميكن  dنيوية.  منافع 
 �E� �لكال)  هذ�  مثل  "�حد   ]'

 .Nملذكو��  Pألعما�  Dهذ منا   �'�
بكظم  يأمر  �إلسال)   Hبأ  Hتقولو
�نه  بالعفو،  �لنا®  "معاملة  �لغيظ 
تعليم ��ئع "لكن هل يظهر Eلك من 
خالP تعاملكم �ليومي مع �آلخرين؟ 
�Â"ننا عن تعليم ��ئع لإلسال) "هو 
'نه ينبغي 'H يكوH مستو�كم إلقامة 
cرمنكم  ال  لد�جة  عالًيا   Pلعد�
"على   Pلعد� عد)  على  قو)   Hشنآ
غصب حقوG �آلخرين، "لكن هل 
تسعوH لال�تقاM� O هذD �لد�جا� 
�لسامية W �لعفو عن �لنا® "W �قامة 
�لعدP؟ "هل تقد�"H على حتقيقه؟ 
 H"�Â 2ل� Hيع 'حكا) �لقر�Ã H�
هل  "لكن   � جدًّ "Ãيلة  ��ئعة  عنها 
�ملسلمني  عن   Hتقولو ֲדا؟   Hتعملو
باملسيح  يؤمنو�   a '�م  �آلخرين 
 Dهذ  Hيعانو Eلك  "ألجل   dملوعو�
�حلالة §يث يقطعوH �قا# بعضهم 
 H' �حلالة   Dهذ  W ميكن  "ال  بعضا 
يظهر منهم خلق "�»اO بينهم" بل 
"لكنكم  �لعكس،  يظهر   H' البد 
حد  فعلى   ،dملوعو� باملسيح  �منتم 
Ãيع   Hتكو  H' ينبغي  قولكم، 
'قو�لكم متو�فقة مع �لتعليم �لقر�. 
�a �E تكونو� كذلك، فأ[ �نقال# 
�ليه؟  تدعوننا  "عملي  �"حا 

ألنكم "Fن سو�O. فما �لفرG بيننا 
"بينكم ��Eً؟ ينبغي 'H نتذكر d"ًما 
بكونه  ُيعرe �أل»د[  'نه حيثما 
'»دًيا تزd�d هنالك مسئولياته ألنه 
بل  '»د[  يبقى £رd شخص  ال 
 .dممثل للمسيح �ملوعو M� Pيتحو
 dملوعو� �ملسيح   Pقا Eلك  "ألجل 
بعد  {عتنا  تشّوهو�  "ال   :�
يقتصر  فال  �لينا“.  �نتمائكم 
'»د[  أل[  �لسيئ  �لعمل  تأث6 
�ملسيح   M� يصل  بل  �Eته  على 
 � جدًّ ها)  ألمر  �نه   .�  dملوعو�
 Dيأخذ  H' '»د[  لكل  ينبغي 
�لتقّيد  "بعد  d"ًما،  �العتبا�  بعني 
سف�6ً  '»د[  كل   Pسيتحو به 
 W به  �لتعريف   H�" لأل»دية. 
�لنا®  'عني   W  Dقد� يرفع   aلعا�
لد�جة '�م سينجذبوH �ليه. "ֲדذ� 
�لطريق ستصبحوH ممثلني للمسيح 
�ملوعوd �، "توفقوH ألO�d حق 
�لدنيا  ألهل   Hحتّسنو" �لتبليغ، 
 Pفضا' Hنياهم "عقباهم، "جتذبوd
 Pبذ  M� §اجة  "�ننا   .Mتعا �هللا 
حتقيق  'جل  من  جهوdنا  قصا�� 
هذ� �ألمر. فهنا` حاجة لتحسني 
Ãاعًة.  "أل�dئها  �خلمس  صلو�تنا 
مع  �لعالقة  لتوثيق  حاجة  "هنا` 
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جانب   M� �لنو�فل   Pمن خال �هللا 
 M� حاجة  "هنا`  �لفر"�. 
 dلعبا�  Gحقو  O�d' على  �لتركيز 
'يضا. "هنا` حاجة �H' M يفهم 
'»دية   Nسيد" '»د[  كل �جل 

مسئوليته.
 Dهذ ألهل  »ا®  بكل   Pنقو
هذ�  مسجدنا  ّ{ينا  �ننا  �ملنطقة 
هنا  �لنا®   Hأل مرمي“  ”مسجد 
 Pمرمي كث�6ً. نقو Nلسيد� Hترمو�
مرمي   Nلسيد�  Hحتّبو بأنكم  Cم 
فال  Fن  'ما  �ملسيح،   Nلد�" أل�ا 
�ملسيح   Nلد�" لكو�ا  فقط  Fبها 
�هللا  حب   Nبنظر حظيت  أل�ا  بل 
 W عالًيا  مستو�  لبلوغها   Mتعا
 Hملؤمنو� "ُ'ِمر  "�لو��،   iلصال�
'حصنت  لقد  بصفاִדا.  بالتحلي 
*بًة  Eلك  "فعلت  فرجها  مرمي 
منه، كانت مطيعة  �هللا "خوًفا   W
 ،Dبأ"�مر "عاملة   Mتعا هللا  كاملة 
كانت صاحلة "متمـسكة باحلق 
 Mتعـا �هللا  'مر  فقد   .Gلصد�"
 Oملسلـمني �جاال "نسـا� Ãيع 

'H يتحّلو� بصفاִדا.
 M� �لكال)  '"ّجه   H' '�يد  "هنا   
 H' لفتيا� "�لسيد�� �أل»ديا��
 Nللسيد Hكانو� يكّنو �E� لنا® هنا�

�لسعي   H"d "تقديًر�  �حتر�ًما  مرمي 
فيها  كانت  �ل2  بصفاִדا  للتحلي 
�ملسلم  'ما  ضعفهم.  على   Pيد فإنه 
 H' حلقيقي "�ملسلمة �حلقيقية فعليهما�
"يسعيا  تعاM طاعة كاملة  �هللا  يطيعا 

�ألحكا)   Dهذ "من   ،Dبأ"�مر للعمل 
�حلياO "�حلجا# 'يضا �للذ�E HكرØا 
فينبغي  �لكرمي.   Hلقر��  W  Mتعا �هللا 
باإلضافة  �ملحتشم  باللبا®  �الهتما) 
 Mهللا. "فَّق �هللا تعا� Ndالهتما) بعبا� M�

�مسجد مرمي، ��k مسجد شيدته �جلماعة �إلسالمية �ألWدية i /يرلند
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التقوى

 Dضا� §سب   Nحليا�  Oلقضا �جلميع 
حقيقيني،  مؤمنني  ليكونو�  ""ّفقهم 
 H' من  بدال   Ndلعبا� حق   �"dيؤ  H'"
 Mلدنيا. "فقهم �هللا تعا� W ينغمسو�

ألO�d حقوG بعضهم بعضا.
 :Pيقو" � dينصحنا �ملسيح �ملوعو
”'قوP لكم حقًّا بأH �هللا تعاM خلق 
 Dهذ �لنا®  من   Oلسعد�� 'جل  من 
 dملوعو� �ملسيح  بعثة   ]') �لفرصة 
�لذين  '"لئك   Hفمبا�كو  (�
يغتنمو�ا كما ينبغي. فيا من 'نشأمت 
�لعالقة معي، ال تغتّر"� ظانني 'نكم 
نيله.   H"نلتم كل ما كنتم تريد قد 
صحيح 'نكم 'قر# �M �لسعاNd من 
 Mتعا �هللا  "'سخطو�  'نكر"�  �لذين 
 ،Dنكا�هم "�ستخفافهم بأمر� Nبشد
"صحيح 'نكم 'حسنتم �لظن "بذلتم 
'نفسكم   Eإلنقا جهدكم  قصا�� 
'نكم  �لو�قع  من غضب �هللا، "لكن 
 Mهللا تعا� Dر �قتربتم من �لنبع �لذ[ فجَّ
خللق �حلياN �ألبدية، "بقي 'H تشربو� 
�لتوفيق لكم   Mتعا منه. فاسألو� �هللا 
ل6"يكم منه، ألنه ال ميكن 'H يتحقق 
 �" Mهللا تعا� H' ]') هللا� H"بد Oشي
�لتوفيق). 'علم يقيًنا بأH من يشر# 
من هذ� �لينبو� فلن يهلك، ألH هذ� 

�ملاO يهب �حلياN، "ينجي من �Cال`، 
ما   .Hلشيطا� هجما�  من  "�مي 
�لينبو�؟  هذ�  من   Oلال�تو� �لسبيل 
�منا هو �ملحافظة على �حلقَّْين �للذين 
'"جبهما �هللا تعاM عليكم، فأقيموØا 
"'Ø"dّا 'Oً�d "�فًيا؛ 'حدØا حق �هللا 

“.Gآلخر حق �ملخلو�"
نسأP �هللا � 'H يوفِّقنا لتأdية هذ� 
'كثر  �لنبع  ֲדذ�  "�الستفاضة  �حلق، 
 aلعا� M� نوصل Àفأكثر بانتظا)، ح

هذD �لفيوَ�. 
'"H' d 'خ�كم عن بعض تفاصيل 
 W هذ� �ملسجد 'يضا، فالبعض Oبنا
'يضا.  �جلانب  ֲדذ�   Hيهتمو  aلعا�
كنت قد "ضعت حجر 'سا® هذ� 
�ملسجد W سبتم� ٢٠١٠ "مساحة 
�أل�� �إلÃالية ٢٤٠٠ متر مربع، 
 Oجلز�" تقريبا.  �بع  �ال   Hفد� "هو 
�ملسقوe منها هو ٢١٧ متر مربع، 
"كاà Hن هذD �أل�� ٥١٥٠٠٠ 
 Oبنا 'ما  بيت.  فيها   Hكا" يو�"، 
'لف  "مائة   Hمليو فكلَّف  �ملسجد 
 Oلرئيسة "�جلز� �لقاعة  تتسع  يو�". 
. "هنا`  �ملسقوÃ� eاال ملئ2 مصلٍّ
مكتباH مع هذ� �ملسجد "بيت يضم 
ثال& غرe "مطبخا 'يضا. "هنا` 

مكاH إليقاe ١٧ سيا�N. "موقع 
"متميز،  ��ئع  'يضا  �ملسجد  هذ� 
�E يقع مضما� سباG �خليوP قريبا 
ُير�  هنا`  "من  �ملسجد،  من 
هذ�   W ُيعقد   .iبوضو �ملسجد 
�مليد�H مهرجاH مشهو� يأتيه كبا� 
للمشا�كة   Nملشهو�� �لشخصيا� 
ُير�  W سباG �خليوP، "من هنا` 
 W `ملشهد �جلميل للمسجد. يشا��
هذ� �ملهرجاH '�بعوH 'لف شخصا 

من سكاH �لبلد. 
 d�dسيز 'يضا  �ملنطلق  هذ�  "من 
من  �لنا®   Hأل باملسجد،  �لتعريف 
 Dهنا، "هذ M� Hخلا�  'يضا سيأتو�
مير  حيث  "مزd»ة   Nعامر �ملنطقة 
"على  �لنا®.  مئا�  يوميا  هنا  من 
�لطلبة  سكن  هنا`   N6قص مسافة 
على  'يضا  غالو[  "مطا�  'يضا، 
�شتر�  "لقد  dقائق.  عشر  مسافة 
"Øا  �خرين  بيَتني  هنا  �جلماعة 
'يضا  "فيهما  �ملسجد،   H��"اc
باختصا�   .Nجيد سكنية  مساحة 
هذ�   W يبا�`   H'  � �هللا  d�ُعو� 
 H'" ،ملجمَّع كله من كل �لنو�حي�
�ملنطقة   Dهذ  W �أل»ديني  يوفِّق 

ألO�d حق هذ� �ملسجد.      
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Ú��Ìå��»��m

بسم �هللا �لرWن �لرحيم

�لسيد   Pنتقا� خ�  �لتقو�   Nسر' تلقت  "�ألسى   Hحلز� ببالغ 
�ملناسبة   Dֲדذ" �ألعلى.  �لرفيق   M� �لشبوطي  �هللا  عبد   dمو*
"Ãيع  �لفقيد   Nألسر  Nملو�سا�"  Oلعز�� Åالص  نتقد)   �ألليمة 
 H' �لقدير  �لعلي  �هللا   M� "نبتهل  باليمن.  �جلماعة   Oعضا'
يتغمدD بو�سع �»ته "يسكنه فسيح جناته "يلهم 'هله "E"يه 

"'صدقاDO �لص� "�لسلو�H، �مني.
"لقد صلى حضرN �ملؤمنني –'يدD �هللا- على �"i �لفقيد 

مبسجد بيت �لفتوi لندH بتا�يخ ١٤-١١-٢٠١٤ "'لقى 
قبيلها �لكلمة �لتالية بعد خطبة �جلمعة:

�هللا  عبد   dمو* �لسيد  على   Ngجلنا�  Nصال 'صلي   eسو”
/١١/٩  W �هللا  �»ة   M�  Wتو حيث  �ليمن،  من  �لشبوطي 

 Dبَعثه "�لد .H٢٠١٤ �ثَر مر� طويل. �نا هللا "�نا �ليه ��جعو
للد��سة W �جلامعة �إلسالمية �أل»دية W �بوN، حيث Âر  
بعد  �ليمن   W �dعيًة  "ُعيِّن  ”شاهد“،   Ndشها حامًال  منها 
 Dبو' H١٩٣٤/٥/٢٤. كا W (لد�عية غال) '»د. ُ"لد �ملرحو�
�لسيد عبد �هللا *مد عثماH �لشبوطي '"P '»د[ W �ليمن 

حيث بايع بو�سطة �لد�عية غال) '»د.
�جلامعة   W للد��سة يونيو عا) ١٩٥٢  بعثه "�لدW D شهر   
 M� "باإلضافة  �جلامعة.   W Âرَّ   حيث  �أل»دية  �إلسالمية 
Eلك ناP شهاNd ”مولو[ فاضل“ 'يضا من جامعة �لبنجا#، 
"كاP"' H 'جن+ يناP هذD �لشهاNd. بعد �لتخر  W �جلامعة 
�أل»دية عاM� d بالW Dd عا) ١٩٦٠ لكن "�لدD نصحه قبل 
�لعوH' Nd يتز"  هنا` W �بوN. فرتَّبت له مؤسسة �لتحريك 
�جلديد �لز"�  من نسرين شاD �ملحترمة �بنة سيد بش6 '»د 
�ل2   Dشا �لستا�  عبد  �لسيد   Nحضر عائلة  من  "هو  �ملحتر) 
عن  كتب  لقد  �هللا.  �»ه  �لر�بع  �خلليفة   Nلد�" بنته  كانت 
�ملرحو) �لشبوطي �بُنه 'Ã Hيع طال# �جلامعة �أل»دية كانو� 

 W �لفجر   Nصال  Hيصلو
قريبا  �لو�قع   dمو* مسجد 
�لتحريك  مساكن  من 
 Hكا �ملرحو)  لكن  �جلديد 
�ملسجد   W �لفجر  يصلي 
 Nلصال� "بعد  �ملبا�`. 
 Nحضر مع   Dيتنـز  Hكا

 Hعثما Eجلماعة �ألستا� W مالئهg بش6 '»د �. من Hميا
لقد ظل   .(d� �لوها#  �ملرحو) عبد   Eملحتر) "�ألستا� �لصي¨ 
�ملرحو) يعمل �dعيًة للجماعة حÀ بد�ية �لسبعينا� W �ليمن 
حيث �ستقل �ليمن عن �حلكم �ل�يطا "�ستوM على �حلكم 
تبليغ.   ]'" dينية  نشاطا�   ]' منع  �لذ[  �لشيوعي  �حلز# 
فطلبت منه �جلماعة 'H يتوقف عن �لنشاÕ، �ال 'نه ظل يدير 
'مو� �جلماعة �إل��dية "�ملالية، كما كاH يلقي خطب �جلمعة 
"�لعيدين W مسجد �جلماعة W عدH. كاH هذ� �ملسجد ِملكا 
 Ndألحد �أل»ديني "بعد "فاته طالب 'هُله غ6 �أل»ديني بإعا
�ملسجد �ليهم. فعر� �ملرحو) بيته ليتحوM� P مسجد، "ظلت 

�لصلو�� تقا) فيه. 
a يكن �ملرحو) يأخذ من �جلماعة '[ نفقة بل كاH يسد Ãيع 
�جلماعة  ميز�نية  "يرسل  �خلا�  من جيبه  �جلماعة  �حتياجا� 
�M �ملركز H"d �ستقطا� �حتياجا� �جلماعة �ملحلية. كانت 
 Hكا"  Nبو�  W '�ضا  �أل"�ئل  �ملبشرين  كل  'عطت  �جلماعة 
 Eملرحو) منهم، لكنه ت�� ֲדا للجماعة، كما ت�� ֲדا �ألستا�
�ملرحو) عبد �لوها# �d) 'يضا. لقد �ّبى �ملرحو) '"الDd على 
حب �خلالفة "�جلماعة. كاH �نسانا *با جد�،  كاH يصل �لرِحم 
لكل 'هله سو�O كانو� '»ديني '" ال، "كاH يز"�هم d"�يا. 
 Oبنا' �ملحترمة "Öسة   Dشا نسرين   Nلسيد� g"جته  خلفه  تر` 
"�ث¨ عشر حفيد� "حفيدN. 'حد 'بنائه يقيم W كند�، "�لثا 
ناصر '»د مقيم هنا W بريطانيا. �فع �هللا �dجا� �ملرحو)، 
                                 .Dثر' Oيضا القتفا' Ddفَّق '"ال""
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التقوى

 هانـي طاهـر

‹˜â’\;„Ë÷¡;
˛
Àà̌ÊÁ; Žÿ]µ;

ˇ
ÏÁ]“t‹˜â’\;„Ë÷¡;

˛
Àà̌ÊÁ; Žÿ]µ;

ˇ
ÏÁ]“t

لو ُ'شيع 'H فالًنا بطل 
Öسني  يقتل   Gخا�
 ،Nحد�" بضربة  *ا�با 
شا�`  'نه  فوجدنا  س6ته  �dسنا   ¡
ُيذكر   H'  H"d من  معا�`  عْشر   W
 H' نه قتل 'حد�، فنستنتج من فو�نا'
سكوَ�   H' Eلك  كاEبة؛  �إلشاعة 
 W �خلا�قة  �لصفة  Eِكر  عن   Nِ6لس�
�ملو�ضع �لc 2ب 'H ُتذكر فيها dليٌل 
 W "فالسكوُ�  عدمها.  على  قاطع 

."Hٌبيا Hٍبيا M� معر� �حلاجة
هذD هي قصة ÃاP يوسف �، فال 
'ثر� W مفاصل حياN يوسف  جند Cا 
 W "ال  �لكرمي   Hلقر��  W �ألساسية 

 ،Nلتو���
لَُيوُسـُف  ﴿َقـاُلو�  فـقد   .١

َ"َنْحُن  ِمنَّا  'َِبيَنا  �َِلى  َ'َحبُّ   Dُُخو'َ"َ
ُمِبنيٍ﴾،   Pٍَضَال َلِفي  'ََباَنا   َّH�ِ ُعْصَبٌة 
�ّبه  'باهم   Hّ'  H"ير يوسف   Nفإخو
 W بنيامني 'كثر منهم، "ليس "�ّب 
ُيَعّد   a"  Pللجما Eكر   ]' �ملوضو� 
ُيمّيز   a" ،هذ� �حلّب W �"d ]' له

يوسف عن 'خيه.
َفَأْ�َسُلو�   Nٌ�ََسيَّا  �ْOََجا﴿ "قد   .٢
ُبْشَر�  َيا   Pََقا  Dُْلَوdَ َفَأdَْلى  َ"�dَ�ُِهْم 
شفة  ببنت  ينبسو�   a" ُغَالٌ)﴾،  َهَذ� 

عن Ãاله. 
ِبَثَمٍن َبْخٍس dََ��ِهَم   Dُ"ْ٣. "قد ﴿َشَر
�لزَّ�ِهِديَن﴾،  ِمَن  ِفيِه  َ"َكاُنو�   Nٍdَ"َمْعُد
ملا  عنه  ُيحكى  كما  Ãاله   Hكا "لو 
بيع بثمن Åس، بل لبيع مببالغ طائلة 
"القتتل �لنا® على شر�ئه، "ملا َكاُنو� 

ِفيِه ِمَن �لزَّ�ِهِديَن.
ِمْن   Dُْشَتَر�� �لَِّذ[   Pََقا﴿ "قد   .٤
 Hْ'َ َعَسى Dَُمْثَو� َ'ْكِرِمي  ِمْصَر ِالْمَر'َِتِه 
َيْنَفَعَنا َ'ْ" َنتَِّخَذDُ َ"َلًد�﴾، "a يتحد& 
�مكانية   W شّك  بل  قّط،  Ãاله  عن 
 Hْ'َ (َعَسى   :Pفقا نفِعه Cم مستقبال، 

َيْنَفَعَنا). 
�ْلَمِديَنِة  ِفي   Nٌِنْسَو  Pََقا﴿ "قد   .٥
َنْفِسِه  َعْن  َفَتاَها   dُ"ُِتَر� �ْلَعِزيِز   Nُ'َْمَر�
 Pٍَضَال ِفي  لََنَر�َها  �ِنَّا  ُحبًّا  َشَغَفَها  َقْد 
فهو £رd فÀ، "ليس هنالك  ُمِبٍني﴾ 
 a اله، مما يؤكد '�ّنÃ كال) عن ]'
 Pجلما� Gخا� Hيرْيَنه من قبل، فلو كا
ألتت صديقا� �مر'N �لعزيز من كل 
فهو  فضوال؛  لرÍيته  "صو#  حد# 
 N'نظرهّن؛ فكيف المر W (dخا dر£
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هكذ�  َنْفِسِه!  َعْن  َفَتاَها   d"ُِتَر� �لعزيز 
بكل بساطة هو فتاها.  

ْعَن 'َْيِدَيُهنَّ  ا َ�'َْيَنُه َ'ْكَبْرَنُه َ"َقطَّ ٦. ﴿َفَلمَّ
َ"ُقْلَن َحاÄَ ِهللا َما َهَذ� َبَشًر� Hْ�ِ َهَذ� ِ�الَّ 
 Hَْكَبْر'َ �آلية:  تقل   a" َكِرٌمي﴾،  َمَلٌك 
 Dتقو�  Hَك�'  ]' َ'ْكَبْرَنُه..  بل  Ãاله، 
 W قد فّكر Hيكو H' ِعه "�ستحالِة�""
ْمن على هذ�  �لزنا "�القتر�# منه، "تندَّ
باملََلك  "شبَّْهَنه   ،NOإلسا�  Dهذ" �لشّر 
هر "�لعّفة  �لكرمي، "هذ� كناية عن �لطُّ

ال عن �جلماP �حلّسي.
�لَِّذ[  َفَذِلُكنَّ  ﴿َقاَلْت:  "قد   .٧
َنْفِسِه  َعْن  َ��َ"dُْتُه  َ"َلَقْد  ِفيِه  ُلْمُتنَِّني 
�ملال`  هو  هذ�   Hّ'  ]' َفاْسَتْعَصَم﴾.. 
�لذ[ ملُتّن¨ مبما�سة �لزنا معه، 'a ترين 
 N'مر� من  تأكيد  فهذ�  Eلك؟  �ستحالة 
�لعزيز على طها�ته "عّفته "�فضه �لزنا 
 W ملهمة� Nغم *ا"الִדا، "هي �لسيد�
 H' ّنC تثبت H' ملجتمع.. فهي تريد�
�لزنا a �د& �غم *ا"الִדا، "�ل2 لن 
عن  مر�"dته  ت��  '�ا  "ليس  تتوقف، 
نفسه، "�ال ما 'ضافت: " َ"َلَقْد َ��َ"dُْتُه 

َعْن َنْفِسِه َفاْسَتْعَصَم". 
 Pََقا Hِْجَن َفَتَيا ٨. "قد ﴿dََخَل َمَعُه �لسِّ
 Pََحُدُهَما �ِنِّي َ'َ��ِني َ'ْعِصُر َخْمًر� َ"َقا'َ
َ�ْ'ِسي   Gََفْو َ'ْحِمُل  َ'َ��ِني  �ِنِّي  �ْآلََخُر 
�ِنَّا  ِبَتْأِ"يِلِه  َنبِّْئَنا  ِمْنُه  ْيُر  �لطَّ َتْأُكُل  ُخْبًز� 
َ̀ ِمَن �ْلُمْحِسِنَني﴾، "a يقوال: �نا  َنَر�

 .Pجلما� Gنر�` خا�
َفَدَخُلو�  ِ�ْخَوNُ ُيوُسَف   Oَ٩. "قد ﴿َجا
"لو   ﴾Hَ"ُمْنِكُر َلُه  َ"ُهْم  َفَعَرَفُهْم  َعَلْيِه 
كاH خا�G �جلماP لعرفوD فو�� مبيزته 

هذD غ6 �ملسبوقة W �لتا�يخ!
ا dََخُلو� َعَلى ُيوُسَف َ�َ"�  ١٠. ﴿َ"َلمَّ
َ̀ َفَال َتْبَتِئْس  �ِلَْيِه َ'َخاDُ َقاPَ �ِنِّي 'ََنا َ'ُخو
 Àمما يع¨ 'نه ح ،﴾Hَِبَما َكاُنو� َيْعَمُلو

شقيقه a يعرفه. 

c��لتو4 qنصو
 W  � يوسف  قصة  تذكر   Nلتو���
 Àح "�لثالثني  �لسابع   iإلصحا�

�إلصحاi �خلمسني، "مما جاO فيه: 
١: "َ"Eََكَر �هللا َ��ِحيَل، َ"َسِمَع َلَها �هللا 
َ"َ"َلَدِ�  ٢٣َفَحِبَلْت  َ�ِحَمَها،  َ"َفَتَح 
َعاِ�[».  �هللا  َنَزَ�  «َقْد  َفَقاَلْت:  �ْبًنا 
َقاِئَلًة:  «ُيوُسَف»  �ْسَمُه  ٢٤َ"dََعِت 
(ِسْفُر  �َخَر»".  �ْبًنا  �لرَّ#ُّ  «َيِزيُدِني 
"ليس   ،(٢٢-٢٤  :  ٣٠ �لتَّْكِويِن 

هنالك '[ كال) عن �جلماa" ،P تُقل: 
بل   ،Gخلا�� يكفي¨ جلماله  �لولد  هذ� 

متّنت �ْبًنا �َخَر. 
٢: "َ"َ'مَّا ِ�ْسَر�ِئيُل َفَأَحبَّ ُيوُسَف َ'ْكَثَر 
ِمْن َساِئِر َبِنيِه َألنَُّه �ْبُن َشْيُخوَخِتِه، َفَصَنَع 
 َّH'َ ا َ�َ'� ِ�ْخَوُتُه ًنا. ٤َفَلمَّ َلُه َقِميًصا ُمَلوَّ
ِ�ْخَوِتِه  َجِميِع  ِمْن  َ'ْكَثَر  َ'َحبَُّه  'ََباُهْم 
 Dُُيَكلُِّمو  Hْ'َ َيْسَتِطيُعو�  َ"َلْم   ،Dَُْبَغُضو'
ِبَسَالٍ)". (ِسْفُر �لتَّْكِويِن ٣٧ : ٣-٤)، 
فسبُب حبِّ يعقو# البنه ليس Ãاله 
�خلا�G، بل "َألنَُّه �ْبُن َشْيُخوَخِتِه"، "لو 
كاÃ Hاله خا�قا لكاH هو سبب �حلّب 
 ،Pشّك، فمن ال �ّب �جلما åd' بال

خصوصا �H كاH خا�قا؟! 
ما   Pجلما�  Gَخا� يوسف   Hكا "لو 
 � �ل2 'طالت جدًّ  Nلتو��� 'غفلت Eلك 
 Nلتو��� نصو�  تتبعنا  "لو  قصته،   W
 Pقصة �جلما Hّ' لتيقّنا منها ببساطة Dهذ
�حلّسي ال 'سا® Cا �لبتة. "ليس هنالك 
�لتو��N هذ�   Pإلغفا Pسبب معقو ]'

لو كانت رؤية يوسـف أذهلت النساء جملرد �اله 
 Y ُيذهل الذين وجـدوه � البئر، وملاذا Y فلمـاذا
ُيذهل العزيز وامرأته حني اش ياه، وملاذا Y يقتتل 
الناس على شـرائه، وملاذا كانوا فيه من الزاهدين؟ 
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�جلماHْ� P كاH له '[ 'سا®.

 kجلما� حكاية   CAجا �ين  من 
�خلاt4؟ 

خاطئ  تفس6  من  �ال  Eلك  يأِ�   a
بعض   W الحقا  فدخل  قر�نية،  آلية 
�لتفس6  كتب  به  "�متأل�  �ملر"يا�، 
"كتب �حلكايا�. 'ما �آلية فهي قوله 
ْعَن  َ"َقطَّ َ'ْكَبْرَنُه  َ�'َْيَنُه  ا  ﴿َفَلمَّ  Mتعا
َبَشًر�  َهَذ�  َما  هللا   Äََحا َ"ُقْلَن  'َْيِدَيُهنَّ 
Hْ�ِ َهَذ� ِ�الَّ َمَلٌك َكِرميٌ﴾، فظّن �لبعض 
يوسف   PماÝ فوجئن  قد   Oلنسا�  Hّ'
 Pلذهو� Nعن 'يديهّن من شد � فقطَّ

"�ملفاجأN من هذ� �جلماP �حلّسي.
�لتفس6 خاطئ جد�، فلو  بيد 'H هذ� 
كاH ֲדذ� �جلماP جلاDO �لنا® من كل 
 "' "الdته،  منذ  فضوال  لرÍيته   Hمكا
�لنا® على  منذ "صوله مصر "القتتل 
 W عليه H"شر�ئه، '" الحتفظ به �لعاثر
�لبئر "�فضو� بيعه، بل ما تركه �لعزيز 
"ملا  'نه  "�حلّق  "حدØا،  g"جته  مع 
�'ينه '�dكن من مالمح "جهه �لكرمي 
 Hنه ليس من صنف �لبشر �لذين يأتو'
�لفو�حش. "�عترفن بعظمته "طها�ته، 
 Õته من �لتو�Oطأ ظنهن فيه، "ب��Å"

.N'إل¡ مع �ملر� W
 ﴾ 'َْيِدَيُهنَّ ْعَن  ﴿َ"َقطَّ  Mتعا قوله  "'ما 
 H'  :P"أل� بطريقني.   D6تفس فيمكن 

ما �'ينه من عظيم نبله "شرفه "بر�Oته 
 Nمشاهد W َبَهَرهن لد�جة '�ن ��مكن
جرحن  بعضهن   H�  Àح �ملحّيا  هذ� 

'يديهن بالسكاكني.
 N6حل� Nهذ� تعب6 عن شد H' :لثا�"
"�لدهشة مبع© '�ن قمن بعّض 'ناملهن 
من �"عة �ملشهد "قلن: كيف خطر لنا 
 H' هذ� �ملََلك �لكرمي ميكن H' نظن H'
�ألنامل  "عض  �لفاحشة.  من  يقتر# 
يدPّ كذلك على �لند). "قد جاO هنا 
§سب  ('نامل)   Pبد ('يد[)  بكلمة 
�لبعض".   Hمكا �لكل  Eكر   W  Ndلعا�

(�لتفس6 �لكب6)
 Oهلت �لنساE' ية يوسفÍ� لو كانت
�لذين  ُيذهل   a  �Eفلما Ãاله   dملجر
"جد"W D �لبئر، "ملاa �E ُيذهل �لعزيز 
يقتتل   a  �Eملا"  ،Dشتريا� "�مر'ته حني 
�لنا® على شر�ئه، "ملا�E كانو� فيه من 

�لز�هدين؟ 
"جوdها  تفر�   � جدًّ  Nملميز� �Pصفة 
W كل حد& يرتبط بصاحبها، فنر� 

 Pجلما� (gعش، "تال�d" لدموية� (gتال
 (gتال" فالنة،   aلعا�  PاÃ "ملكة 
عبد  "�ل�فيسو�  "�أل»دية   Oلفيزيا�
 (gليس هنالك '[ تال �Eلسال)؛ فلما�
"بني  �ألسطو�[   Pجلما� هذ�  بني 
يوسف �، سو� W حاdثة حتتمل 

'كثر من مع© "ُفهمت خطًأ؟ 
(َقاَلْت:  �لعزيز   N'مر�  H�  Pيقا "قد 
معر�   W ِفيِه)  ُلْمُتنَِّني  �لَِّذ[  َفَذِلُكنَّ 
ت�ير مر�"dִדا �ياD عن نفسه "�لتما® 
 Hيلومو ال  �لنا®   :Pفأقو Cا!  �لعذ� 
 �E� "يعذ�"�ا  بقبيح،  gنت   �E�  N'ملر�
 PاÃ عن Pنت بوسيم! بل ال ُيسأg
قالت  �منا  �لزنا.  حالة   W قّط  �لرجل 
Eلك لتؤكد 'H �لزنا a �د&، �غم 
�لتبّجح  *ا"الִדا، "هي ال Âشى من 
�لوقت   W لكنها  مبحا"الִדا،  'مامهّن 
 H' تريد  بر�Oִדا..  �ثبا�  تريد  نفسه 
حتكي Cّن مغامر�ִדا "بر�Oִדا معا. تريد 
 Dهذ" §جر.  عصفو�ين  تضر#   H'
�لنسوN صديقاִדا �ملقرَّبا�، "مثل هذ� 

واحلـّق أنـه "ملـا رأينـه أدركن مـن مالمـح وجهه 
الكـرمي أنه ليـس من صنـف البشـر الذيـن يأتون 
الفواحـش. واع فـن بعظمتـه وطهارتـه، و¢طأ 
ظنهن فيـه، وب¥اءته من التـورط � اإل� مع املرأة.
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�لكال) �ُد& بني �لصديقا�.
ّ¡ �Hّ �لشخص �لباهر �جلماP قد ينظر 
 ،]dلعا�  Pجلما� لذ"[   eباستخفا
Fوهم،  جاEبية  بأ[  يشعر  ال  "قد 
 ،Gخلا�� Pيوسف ֲדذ� �جلما Hكا �Eفإ
سنًّا  منه  'ك�  متز"جة   Nٌ'مر� "��"dته 
بكث6، "هو W مقتبل �لعمر، فامتناعه 
'ما  عظيما.  عمال  ليس  ֲדا  �لزنا  عن 
بينما  مميز،  فقÃ" �6اله غ6   Hكا H�
عن  �متناعه   Hفإ �جلميلة  هي  كانت 
عليه  ينطبق  "هنا  عظيم،  عمل  �لزنا 
منصب   ��E  N'مر� "dعته  �حلديث: 
 ��E  N'مر� dعته  "ليس   ،"PاÃ"

منصب "كاH هو Ãيال.
'ما �حلديث �لذ[ يذكر ÃاP يوسف 
حديث   Gسيا  W  d�" فقد   �
�هللا   Pبرسو ُعِرَ   حيث  �ملعر� ، 
َفاْسَتْفَتَح ِجْبِريُل  �لثَّالَِثِة   Oَِما ��َِلى �لسَّ
َ"َمْن  ِقيَل  ِجْبِريُل   Pََقا 'َْنَت  َمْن  َفِقيَل 
ُبِعَث  َ"َقْد  ِقيَل   � ٌد  ُمَحمَّ  Pََقا َمَعَك 
 �Eََفِإ لََنا  َفُفِتَح  �ِلَْيِه  ُبِعَث  َقْد   Pََقا �ِلَْيِه 
 �Eَ�ِ َ"َسلََّم  َعَلْيِه  �هللاَُّ  َصلَّى  ِبُيوُسَف  'ََنا 
َب  َفَرحَّ �ْلُحْسِن  َشْطَر  ُ'ْعِطَي  َقْد  ُهَو 
"لكن  (مسلم)،  ِبَخْيٍر".  ِلي  َ"dََعا 
'خر�،  �"�يا�  Âالفها  �لر"�ية   Dهذ
ففي صحيح �لبخا�[ "Eََكَر 'َنَُّه َ"َجَد 
َ"ُموَسى  َ"dْ�ِِ�يَس   (َdَ� َمَو�ِ�  �لسَّ ِفي 
َ"ِعيَسى َ"�ِْبَر�ِهيَم َصَلَو�ُ� �هللاَِّ َعَلْيِهْم". 

 � يوسف  ُيذكر   a" (�لبخا�[)، 
قّط W �"�ية �لبخا�[ هذW" .D �"�ية 
'خر� W �لبخا�[ Eُكر �ألنبياO �لتالية 
 ،æ�" عيسى   ،(d� ترتيبا:  '{اÍهم 
موسى،   ،H"ها� ��dيس،  يوسف، 
�لر"�ية   Dهذ  W ُيذكر   a" �بر�هيم. 

شيO عن ÃاP يوسف. 
فإما 'H يكوÃ HاPُ يوسف W �"�ية 
'حد  من  "َ"ْهم  خْلٍط   dَر£ "مسلم" 
�لر"�N بفعل فهمه �خلاطئ لآلية �لكرمية، 
 NُOنه يتعّلق باُحلسن �لر"حا، ف��' "'
'Eهل  قد  "عفاُفه   Dطْهُر" يوسف 
�لشديد  �لند)   M� ֲדّن   �dّ'"  Oلنسا�

على �ִדامهّن. 

�ملفسرين  Cحكايا
كث6  البن   Oألنبيا� قصص   W  Oجا
عند �ير�d �"�ية: "ُ'ْعِطَي ُيوُسُف َعَلْيِه 
 Pَالُ) َشْطَر �ْلُحْسِن": "قا َالN َ"�لسَّ �لصَّ
'نه   Dمعنا �ألئمة،  من   D6غ" �لسهيلي 
 (d� حسن  من  �لنصف  على   Hكا

 ،Dبيد  (d� خلق   Mهللا تعا� Hأل  .�
غاية   W  Hفكا �"حه،  من  فيه  "نفخ 
يدخل  "Cذ�  �لبشر[،  �حلسن  �ايا� 
'هل �جلنَّة �جلنَّة على طوd� P) "حسنه، 
"يوسف كاH على �لنصف من حسن 

�a" ،(d يكن بينهما 'حسن منهما..
 Hكا"  :dمسعو �بن   Pقا
 �E�  Hكا"  ،Gل�� "جُه يوسف مثل 
 Pقا" "جهه.  ى  غطَّ حلاجة   N'مر� 'تته 
 Dلغالب م�قع-، لئال ير�� W Hكا :D6غ

�لنا®. (تفس6 �بن كث6)
Cا  �ألفها) ال عالقة   Dهذ H' ""�ضح 
 Õتتعا�� مع �لنقا" ،Mبكتا# �هللا تعا
"مع   Nلتو��� "مع  �لسابقة،   Nلعشر�

�لعقل.  
 ،çليس لفتح موضو� فا� Pهذ� �ملقا
 Gإلطال" �لفا�غة،  �ملو�ضيع  لسّد  بل 
�يا�   Oا}  W �ّلق   H' للعقل   Hلعنا�
َضْبِع  ِمن   eٍخو  Hَ"d �لكرمي   Hلقر��
كانت  مهما  �لسنِد  �لعدميِة  �حلكاياِ� 

 .N6شه

إمنـا قالت ذلك لتؤكـد أن الزنـا Y �دث، رغم 
§اوالتهـا، وهي ال ¦شـى من التبّجـح أمامهّن 
مبحاوالتهـا، لكنهـا � الوقت نفسـه تريـد إثبات 
براءتها.. تريد أن حتكي Qّن مغامراتها وبراءتها معا. 
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�Ã Hيع �لذين عرفو� �هللا 
�ملقا)  ֲדم  "�ستقر   �
مستبصر   Û�E بوعي 
'ما)  ""قفو�   ،� �هللا  "تلقو� "حي 
�حلق "جها لوجه قد �حتد� كلمتهم 
"�لسال)،  �ملحبة   � هو  'نه  على 
�لسكينة  "هو  �ألعظم،  �لنو�  "هو 
"هو   ،Eملال�" �مللجأ  "هو  �ملبا�كة، 
�Cدe "�لغاية. "Ãيع '"لئك �لذين 
شعر"�   � �هللا   W متام-  �ستغرقو� 
هائل  *يط   W �نغمسو�  قد  بأ�م 
 Ndمن �ملحبة "�خل6 "�لسال) "�لسعا

�لذ[ ال ُيوصف.
: �dملسيح �ملوعو� Pلذلك يقو"

'عظم   H�" �Cنا،  فرd"سنا   H�”
ملذ�تنا W �بنا، ألننا �'يناD ""َجْدنا 
فيه �حلسَن كله. هذ� �لكنـز جلديٌر 

به   Hُإلنسا� �فتد�  "لو   Oباالقتنا
 Oَحلِرّيٌة بالشر� Nجلوهر� Dحياَته، "هذ
كلَّ  طلبها   W  Hإلنسا� ضّحى  "لو 

(٤١ � iسفينة نو) .“Ddجو"
�H �لعقل �لتصو�ّ[ عاجٌز متام- عن 
ميكن  "ال   ،� �هللا  طبيعة   `��d�
من  �ال  �ملعرفة  حق   � �هللا  معرفة 

خالP �لوحي �إلCي فقط.
 ،Ddهللا � ليس *جوب- عن عبا� H�
"لكّن �حلجا# �لذ[ بيننا "بينه هو 
W 'نفسنا كما يقوP �لشيخ �لرئيس 

�بن سينا �»ه �هللا.

�لدينية Cلنظريا��لدين �
 M� Pلدين هو طريق �لوصو� Hكا �E�
�هللا � حيث �ملحبة "�لسال) فالبد 
�لدين "�لنظريا�  نفّرG بني   H' من 

نشأ�  �لدينية  فالنظريا�  �لدينية، 
من 'شخا� متدينني حا"لو� صياغة 
لكي  �مزية  بطريقة  �لدينية  جتربتهم 
يسهل على 'تباعهم �لذين a يبلغو� 
 H' �لعالية  �لر"حانية  �ملقاما�  تلك 
يستوعبها. "a تلبث هذD �لنظريا� 
فاستحالت  شذ���  تطاير�   H'
�M �آلe �لنظريا� �ملتعا�ضة، "قد 
�شاعة  على  �لنظريا�   Dهذ عملت 
هى  فأصبحت  �لنا®  بني  �لتفرقة 
 Nحليا� سبيل   W  Nعثر حجر  نفسها 
"�حد  فهو  �لدين  "'ما  �لدينية. 
"�لنظريا�  Ãيعا.  للبشر  بالنسبة 
�لدينية ال تعد" 'كثر من نسبة بعض 
بعض  "تطبيق   � �هللا   M� �لصفا� 

�لتصو��� عليه.
 Pتقو  Pملثا� سبيل  على  فاملسيحة 

Zلزه�� uها

ÎÄ]¬â’\;Ê·;!\ÎÄ]¬â’\;Ê·;!\
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�ألقانيم،  مثلث  "�حد   � �هللا   Hبأ
"'H �ألقنو) �لثا قد حل W جسد 

�ملسيح �لناصر[ �.
�هللا   Hبأ  Pيقو ال  فإنه  �إلسال)  'ما 
 Hلقر��  H� Cا صفا� حسية،   ��E
Cا   ��E  � �هللا   Hبأ  Pيقو �لكرمي 
'{اO فا{ه �لر»ن "�لرحيم "مالك 
 O]لبا��" �خلالق  "�{ه  �لدين  يو) 

.Oلك من �أل{اE 6غ M� ملصو��"
ال  �لعقل   H' سبق  فيما  قلنا  "قد 
�ملعرفة،  يعرe �هللا حق   H' يستطيع 
"لكن �لعقل يستطيع 'H �كم على 
 (' صائبة  'كانت  �لدينية  �لنظريا� 
�هللا   H�  Pيقو من  "هنا`  خاطئة. 
ُعرe بالعقل، "هذ� قوP غ6 صحيح 
�H� E �لذ[ ُعرe بالعقل هو �لنظرية 
�لدينية �لصحيحة. 'ما معرفة �هللا � 

فال تكوH بغ6 �لوحي �إلCي. 
 � �هللا  عرفو�  �لذين  هم   Oألنبيا�"
 ،Oأل"ليا� بعدهم  من   ¡ �ملعرفة  حق 
"قد تكّلم �هللا � معهم بلغة �لرمز 
"�ملجاg حÀ يسهل علينا Fن 'تبا� 
�ألنبياH' O نعرe �هللا بشكل جزئي 
حÀ يكوE Hلك عون- لنا W طريقنا 

�M �هللا �.
قد   Oألنبيا�  (�d ما  قائل   Pيقو "�مبا 
فإ�م  �لرمزية  باللغة  �هللا  عن  تكلمو� 
'نفسهم ال يعرفوH �هللا حق- مثلنا  هم 

متام-.
ضر"�يا  شرط-  هنا`   H' "�حلق 
�لتمثيل   "'  gملجا� من  بكل   Hيقتر
�لرمزية "هو  �لكناية   "' �لتشبيه   "'
مع-  �ليه   gملرمو�" �لرمز   Hيكو  H'
حاضرين 'ما) Eهن �لشخص �لذ[ 
يستخد) �لرمز، "�a �E يتوفر هذ� 
 M� لرمزية� Pفهنالك تتحو Õلشر�
مع©  كل  من  متام-  خالية  عملية 

.iسا� Pخيا M� Pتتحو"
 � �هللا  عن  يتكلم  عندما  فالن+ 
بالرمز "�ملجاg تكوH طبيعة �هللا �ل2 
 P"عرفها بالوحي ماثلة 'مامه "�ا
�لتعب6 عن هذ� �لذ[ ال ميكن �لتعب6 

عنه باللغة �حلرفية.
"�حلق 'H �لوحي �إلCي ليس شيئا 
بل  �لنجو)،   O��" فيما  نائي-   mبعيد
باطن   W 'نه  كما  باطننا،   W هو 
�هللا   Hفإ Ãيعا،   ��dملوجو� سائر 
 Oسو� Hقلب كل �نسا W ماثل �
 ��" حضو�   Nبصو� Eلك   Hكا'
بذ�ته، '" على صو�N حقيقة مطوية 
"Fن  �لالشعو�.  باطن   W dفينة 
نع� عن Eلك بصو�N £اgية عندما 
نقوH� P �هللا موجـوW d �لقلب، 
يكمـن   Hنسـا� كل  قلب  ففي 
Eلك �لشاهد �لذ[ ينـطق باسـم 

.Ddهللا "يـ�هن على "جو�

حقيقة �لتوحيد
 Oلشي �{ا  ليس  �لتوحيد   H' "�حلق 
 W تلجh خلي�d معني، بل هو شعو�
 H'" (هللا هو عد� H"d ما Hلقلب بأ�
 .dهللا � هو �لوحيد �لو�جب �لوجو�
 � dملسيح �ملوعو� Pهذ� يقو W"
هي  �منا  �لتوحيد   Pكما ""�dجة 
سو�  ما   Gdلصا� �ملحبُّ  يعت�   H'
نتيجة  كاملعد")،  �حلقيقي  �ملحبو# 
غلبة حبه له "شهوDd عظمته سبحانه 
"تعاM، "ال يع¨ Eلك 'H ما سو� 
�عتبا�   H�  E� �لو�قع،   W معد")  �هللا 
بغلبة  له  عالقة  ال  معد"ًما  �ملعد") 
'»دية،  (مكتو#  "�لعشق."  �حلب 

�ملجلد �أل"P �لرسالة �قم ٤١)
من  �ملستو�  هذ�   M�  Pللوصو"
�لتوحيد cب على �ملؤمن 'H يو�ظب 
 Nكالصال �لدينية  �لشعائر  �قامة  على 
"�لصيا) "�لزكاN "�حلج �H �ستطا� 
�ليه سبيال، "Eكِر �هللا 'يضا "معاملة 
يو�ظب  فمن  حسن.  Åلق  �لنا® 
  Hعلى هذ� "ُيقبِل عليه §ب "�حسا
hلق �هللا W نفسه شعو�m عجيب- ال 
 M� �لعـر"   �نه  "صفه..  ميكن 
�ملؤمن  يشعـر  "عندها   Oلسمـا�
"يظـل   Oبالسمـا يتـصل  بأنه 
من  بنهر  يشعر  "عندها  ֲדا،  معلق- 

.Ndلر�حة "�لسعا�
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تعريب �لد�عية: vمد طاهر ندمي

�لرحيم.  �لر»ن  �هللا  بسم   .١٨٦
حدث¨ مر�g سلطاH '»د عن طريق 
 :Pقا"  .'  .( Åش  �حيم  �ملولو[ 
�dست W �لصغر على يد "�لد[ '[ 
�لتالية:  �لكتب   �  dملوعو� �ملسيح 
 Hغوليستا" م6،  Fو  فرشته،  تا�يخ 
'" بوستاH. كاH "�لد[ يسمع م¨ 
 a "لكن  'حياًنا،  �ملاضي  �لد�® 
بسبب  علّي  غضب   H' قط  �د& 
Eلك، مع 'ن¨ a 'كن 'هتم بالد��سة. 
 ®�d' H' لنهاية منع¨ جّد[ من� W"
على يد "�لد[ قائال: لن 'جعل Ãيَع 
 Pتعا  :�  Pفقا مشايَخ،   ]dال"'

 Hكا هذ�  كل  مع  عند[.   ®�d�"
.Dجد[ �تر) "�لد[ "يقّد�

�لرحيم.  �لر»ن  �هللا  بسم   .١٨٧
حدث¨ مر�g سلطاH '»د عن طريق 
�ملولو[ �حيم Åش ). '. "قاP: لقد 
�لبا# �لصغ6  سقط "�لد[ مرN من 
للطابق �لثا من �لبيت فأصيب ��Eعه 
 M� �ليم© ضعيفة   Dيد فظلت  �ألمين 

.Dخر عمر�
 d��'  :Pتقو  Ûلد�" كانت   :Pقو'
�لصغ6  �لبا#  �لنـز"P من  حضرته 
"ما 'H "ضع قدمه على �ملقعد �لصغ6 

حÀ �نقلب فسقط "كسر عظم �ليد 
 M� ليد ضعيفة�  Dليم©. "ظلت هذ�
'H �مل  بإمكانه   Hكا  .Dعمر �خر 
ֲדذD �ليد لقمة �M �لفم 'ما »ل كأ® 
�ملاO فكاH صعًبا. 'قوP: كاH يضطر 
 W �ليسر�   Dبيد �ليم©   Dيد حلمل 

�لصالN 'يضا.

�لرحيم.  �لر»ن  �هللا  بسم   .١٨٨
�لسباحة  يتقن  حضرته   Hكا  :Pقو'
"�كو# �خليل. "كاH يقوP: كد� 
فأنقذ   ،Nمر �لصغر   W  Gغر'  H'
هذ�  قبل  قط   D�'  a 'جن+   gعجو
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'يضا:   Pيقو  Hكا"  .Dبعد"  &dحلا�
"خر   فجفل  خيًال   Nمر �كبت 
فيه  �لتحكم  حا"لت   .Nلسيطر� عن 
 Nقو يتوقف، فجر� بكل   a نه' �ال 
م¨)  (�لشّك  جد��   "'  Nشجر Fو 
�'سه  شّج   Àح Nبقو به  �صطد)   ¡

"ما� فوً�� "لكن �هللا تعاM جنا.
'قوP: كاH حضرته ينصح كث�6ً بعد) 
 .iجلمو�  dملتمر�  Hحلصا� �كو# 
"كاH يقوP 'يضا بأH �حلصاH �لذ[ 
�كبُته كاH يريد قتلي "لكن¨ سقطت 

جانبا "جنو� 'ما هو فقد ما�.

�لرحيم.  �لر»ن  �هللا  بسم   .١٨٩
بو�سطة  '»د   Hسلطا  �gمر حدث¨ 
 Hكا :Pش ). '. "قاÅ ملولو[ �حيم�
"�لد[ �ملحتر) يقيم W �لطابق �لثا 
طعامه   Hكا" �خلا�جي  �لبيت  من 
ُيرسل �ليه هنا`. كاH حضرته يأكل 
"جوdته،  �لطعا)  نو�   Hكا مهما 

H' H"d يقوP شيئا.

�لرحيم.  �لر»ن  �هللا  بسم   .١٩٠
حدث¨ مر�g سلطاH '»د عن طريق 
 Hكا :Pش ). '. "قاÅ ملولو[ �حيم�
"�لد[ �ملحتر) يكثر من قر�NO ثالثة 
"�ملثنو[  �ملجيد،   Hلقر��  ]' كتب 
 Hكا" �خل��6،  "dالئل  �لر"مي، 

يكتب مالحظا� 'يضا، "كاH يكثر 
من قر�NO �لقر�H �لشريف.

�لرحيم.  �لر»ن  �هللا  بسم   .١٩١
حدث¨ مر�g سلطاH '»د عن طريق 
 :Pقا"  .'  .( Åش  �حيم  �ملولو[ 
 Oللقا يذهب  �ملحتر)  "�لد[   Hكا
من  "�لز�هد  �لغزنو[  �هللا  عبد   Hميا

منطقة "ُسم".
كتاباته   W كر حضرتهE لقد  :Pقو'
�هللا  عبد  �ملولو[  مع  لقائه  عن 
�لغزنو[. 'ما �لز�هد من منطقة "ُسم" 
 Hفقد كتب عنه شيخ يعقو# علي بأ
�{ه مياH شرd eين �لذ[ كاH من 
على  �لو�قعة  "ُسم"  منطقة   Hسكا
مقاطعة   W بو�"  "طالب  من  مقربة 
منطقة   W نبع  هنا`  غو��dسبو�. 
�السم  ֲדذ�  {يت  "لعلها  "ُسم" 

بسبب �لنبع �ملذكو�.

�لرحيم.  �لر»ن  �هللا  بسم   .١٩٢
حدث¨ مر�g سلطاH '»د عن طريق 
 Hكا :Pش ). '. "قاÅ ملولو[ �حيم�
�ألك�   èلأل كرسيا  يعطي  جّد[ 
 Hكا  ]'  .�dقا غال)   �gمر لو�لدنا 
ُيجلسه على �لكرسي عندما يذهب 
يذهب   Hفكا "�لد[  'ما  �M جدنا، 
 .Ä"ملفر� �حلص6  على  "cلس  �ليه 

cلس   H' 'حيانا  جدنا  له   Pقا  H�"
"�لد[  عليه   dّير مرتفع   Hمكا على 

�ملحتر): �ن¨ مرتاi باجللو® هنا.

�لرحيم.  �لر»ن  �هللا  بسم   .١٩٣
حدث¨ مر�g سلطاH '»د عن طريق 
 :Pقا"  .'  .( Åش  �حيم  �ملولو[ 
'نه  �ملحتر)  "�لد[   #'d من   Hكا
كاH ينكب على قر�NO �لكتب منعزال 
�لكتب  'كو�)  "كانت  �ليو)،   Pطو�
حوله d"ما، "عند �ملساO كاh Hر  
.Déمن �لبا# �لشما� '" �لشرقي للت

�لرحيم.  �لر»ن  �هللا  بسم   .١٩٤
حدث¨ مر�g سلطاH '»د عن طريق 
 Hكا :Pش ). '. "قاÅ ملولو[ �حيم�
باللغة  �لشعر   Ðيقر �ملحتر)  "�لد[ 
يستخد)   Hكا" "�لفا�سية  �أل�dية 

."èفيها �ً{ا مستعاً�� له "هو: "فر

�لرحيم.  �لر»ن  �هللا  بسم   .١٩٥
حدث¨ مر�g سلطاH '»د عن طريق 
 :Pقا"  .'  .( Åش  �حيم  �ملولو[ 
كاH "�لد[ �ملحتر) يطيع جدنا طاعة 
بطبعه  "�لد[ �ب  يكن   a كاملة. 
�حلكوميني،  �ملسؤ"لني  مع   Oللقا�
بأمر  'حيانا  لذلك   Ûيأ  Hكا "لكنه 

من جدنا.
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�لرحيم.  �لر»ن  �هللا  بسم   .١٩٦
 .'  .( Åش  �حيم  �ملولو[  حدث¨ 
'»د:   Hسلطا  �gمر سألت   Pقا"
 Nحيا 'حد�&  عن  تعرفه  ما  'خِبر 
"عن   Dعمر '"�ئل   W � حضرته 
بأمو�  �الهتما)   Hكا :Pفقا عا�dته. 
كل  �لشاغل  "�لد[  شغل  �لدين 
به   Hيثقو 'هله   Hكا  .H�" حني 
"'هُل �لقرية 'يضا يضعوH فيه ثقتهم 
'يضا  فإ�م   Hملعا�ضو� 'ما  �لكاملة. 
يعترفوH بصالحه لد�جة '�م كانو� 
سنقبل  بأننا  �خلصوما�   W  Hيقولو
 Hما سيقوله حضرته. باختصا�، كا

�جلميع يعّد"نه 'ميًنا.
قلت  Åش:  �حيم  �ملولو[   Pيقو
له '�h H مزيًد�، فقاa :P يعش 
كشخص  حياته  �ملحتر)  "�لد[ 
عاشها  بل   Pملغو� عائلة   M� ينتمي 
 Hسلطا �gهد. "قد كّر� مر�g 6كفق

'»د هذD �جلملة مر���.
سألته  Åش:  �حيم  �ملولو[   Pيقو
��E كاH حضرته � يسخط على 
'حد؟ فقاa :P يكن سخطه �ال من 
 Hفكا فقط،  �لدينية  �ألمو�  'جل 
يأمر 'حياًنا بالصالN �ال 'ن¨ كنت 
'Øلها. "لقد شاهد� 'مر� على "جه 
 Àيكن �تمل ح a خلصو� "هو 'نه�
 H�" ،� +صغر مسا® بكر�مة �لن'

تفوD 'حد مبا يناP من كر�مة �لن+ � 
 Dّر "جهه غضبا "�ضطربت عينا«�
هذ�  مثل   �dغا" �لغيظ،   Nشد من 
�ملجلس فوً��. �H "�لد[ كاH يعشق 
'حٍد  عند   Dعهد'  a عشقا � �لن+ 
من قبل، "كر� م�g6 سلطاH '»د 

هذ� �لقوP مر���.
�لثا  �خلليفة   Nحضر  Hكا  :Pقو'
 W ملا عقد �آل�يا �جتماعهم :Pيقو
dيسم� ١٩٠٧ W منقطة ""شو"��" 
ممثلي   M�  Nلدعو� ""جهو�  بالهو�، 
كتب  فيه.  لالشتر�`   Hياdأل� Ãيع 
طلبهم  على   Oبنا مقاال  حضرته 
�لدين  نو�  �ملولو[  بيد  "'�سله 
خليفته  "فاته  بعد  �نتخب  (�لذ[ 
�أل»ديني  من  Ãاعة  برفقة   (P"أل�
ليشتركو� W هذ� �الجتما�. "لكن 
"عوdهـم  Ýميـع  ضربو�  �آل�يا 
 W "تكـلمو�  �حلائـط  ُعر� 
كـالما   � �لن+  عن  مقـالتهم 

بذيئا مـقذعا.
جر�  ما   � حضرته  بلغ  فلما 
على  غضب  �الجتما�  هذ�   W
'فر�Ã dاعته �لذين شا�كو� W هذ� 
 dفر�' �dيغا a �Eملا :Pالجتما� "قا�
عد)  "من  �ملجلس،  هذ�  Ãاعتنا 
�لغH' N6 ُيساM� O �لن+ � W £لس 
"يظل مسلم جالسا فيه، �»ّر "جه 

حضرته غيًظا "غضب غضبا شديًد� 
Ãاعتنا   dفر�' يظهر   a  �Eملا  :Pقا"
 H' ينبغي عليهم Hلدينية، "كا� N6لغ�
يغا�d"� هذ� �ملجلس فوً�� عندما بد' 
 Pلن+ �. يقو�  M� NOباإلسا Oهؤال
 H' '�يد  كنت  بأن¨  �لثا  �خلليفة 
'قو) �ال 'ن¨ بقيت جالًسا من 'جل 

�ملولو[ نو� �لدين.
 Oثنا' علي:  �"شن  �حلافظ   Pيقو
 �  Pقا عليهم  حضرته  غضب 
�ل2  �آلية  تلك  هي  ما  حضرته: 
�ل2  �ملجالس   W تقعد"�  بأال   Pتقو
يستهز' فيها بآيا� �هللا؟  فقـر'� 
على  تنـتهـي  �ل2  �آلية   Dهذ
 ﴾D6حديث غ W وضـو�h Àح﴿
�حلافـظ   Pيقو  .(١٤١  :Oلنسا�)
�"شـن علي: كاH �ملولـو[ نو� 
�لدين جـالـًسا E Wلك �لوقـت 

خافًضا �'سـه.

�لرحيم.  �لر»ن  �هللا  بسم   .١٩٧
بو�سطة  '»د   Hسلطا  �gمر حدث¨ 
 :Pقا"  .'  .( Åش  �حيم  �ملولو[ 
كاH مياH جاH *مد كث�6ً ما ير�فق 
 Hميا 'خو   Hكا" �ملحتر)،  "�لد[ 
حضرته  ير�فق   "Dغفا�" *مد   Hجا
له،   (dكخا  Dسفا�' بعض   W  �
"'حياًنا يذهب شخص �خر مكانه.
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مياH جاH *مد شيًخا   Hكا :Pقو'
صاحلا من قاdياH "كانت له عالقة 
يصلي   Hكا حضرته.  مع   Nطيد"
 W �لكب6  �ملسجد   W بالنا®  �ماًما 
�خلليفة   ®�ّd "لعله  �أليا)،  '"�ئل 
 "Dغفا�" Hكا .Dصغر W لثا 'يضا�
"'ميًّا،  جاهال   Hكا 'نه  �ال   Dخو'
حضرته  عند  'حياًنا  يظل   Hكا"
 M� ®لنا� dللخدمة. فلما كثر ��تيا
"'صبح   Hحصا عربة  صنع   Hياdقا
 P�g "ال   ،Pملجا� هذ�   W يعمل 
نفسه.  �لعمل  ֲדذ�   Hيشتغلو  Ddال"'
a تكن لـ"غفا�D" 'ية عالقة بالدين 
dخل  'نه  �ال  مطلًقا،  جاهال  لكونه 
 W  ]' 'يامه  �خر   W �أل»دية   W
عهد �خلليفة �لثا. "لقد كتب شيخ 
بد'  قد   "Dغفا�"  Hبأ علي  يعقو# 
بنصيحة حضرته  �لصالN عمال   O�d'
 Hكا �ل2  �أليا)  '"�ئل   W  �
تركها  "لكنه  حضرته،  فيها  hد) 
�لنا®   Oهؤال مثل   H' �حلق  الحًقا. 
 Hحكم "�ألعر�#". كا W Hيدخلو
صاًحلا  شخًصا  *مد   Hجا �ملرحو) 
من   Hكا" ما،  نوًعا  متعلًما   Hكا"
*مد  dين   Hميا �بنه   .Nلكشامر�
"لعـل  َبّغا"   Hميا" باسم   e"معر

معظم �إلخوN يعـرفونـه.

�لرحيم.  �لر»ن  �هللا  بسم   .١٩٨
بو�سطة  '»د   Hسلطا  �gمر حدث¨ 
 :Pقا"  .'  .( Åش  �حيم  �ملولو[ 
�ملحتر)  "�لد[  مع  عالقتنا  كانت 
قليال.  بيننا   Oللقا�  Hكا  ]' ضعيفة 
 ]')  Dنتحاشا "كنا  يتحاشانا   Hكا
 Hأل عنه   Pننعز" عنا   Pينعز  Hكا
 Hكا "�َجه  منا  "�حد  كل  طريق 
³تلًفا) "ملا كاH عمِّي (�ألè �ألك� 
له  �بن  مبنـزلة  يعت�  لو�لد[) 
�لعقا���  'مو�  يدير  من  "كاH هو 
�ملحتر)  لو�لد[  يكن   a" "غ6ها 
'[ تدّخل فيها فكّنا نضطر 'H نبقى 
على تو�صل "عالقة مع عمي W كل 

ما �حتجنا �ليه.

�لرحيم.  �لر»ن  �هللا  بسم   .١٩٩
بو�سطة  '»د   Hسلطا  �gمر حدث¨ 
 :Pقا"  .'  .( Åش  �حيم  �ملولو[ 
تر�  �ملحتر)  لو�لد[  'خت  كانت 
��Í "كشوًفا كثN6، "لكن جّد[ 
 W هنا` خلال ما Hعنها بأ Pيقو Hكا
 �Íماغها، "لكنها �'� بعض �لرd
ليغ6 فيها  �ل2 �ضطر بسببها جد[ 
 H' �لرÍيا   W  Nمر  �'� فقد  �'يه. 
مكتوبة  "�قة  'عطاها  مسنًّا   �gًعجو
 Hكا �ستيقظت  فلما  Cا.   Nكتعويذ
كتبت  �ل2   Gلو�� من  قطعة  بيدها 

عليها بعض �آليا� �لقر�نية.
متشي  '�ا  'خر�  �Íيا   W  �'�  ¡
 Oملا� �لنهر "Âاe من   eعلى ضفا
 .Oما  Oما صوִדا:  بأعلى  "صاحت 
قدماها  كانت  �ستيقظت  فلما 
 .Pلرما� �ثا�  "عليهما   Oباملا مبللتني 
جد[   Hكا Eلك  كل  �Íية  بعد 
يقوP: ال عالقة CذD �ألمو� باخللل 

.çلدما� W

�لرحيم.  �لر»ن  �هللا  بسم   .٢٠٠
بو�سطة  '»د   Hسلطا  �gمر حدث¨ 
 :Pقا"  .'  .( Åش  �حيم  �ملولو[ 
�ملحتر) مرضا شديًد�  "�لد[  مر� 
�، "'ظهر  "'صبحت حالته خطرN جدًّ
�ألطباO يأسهم جتاD صحته، '"شك 
�لتوقف �ال 'نه كاH ال  �لنبض على 
"حًال  "�لد[  فطلب  يتكلم.   Pيز�
 ،Pحتته "يلقى فوقه، "ّمت ما قا Äليفر

مما 'M� �d حتسن حالته �لصحية.
 dملوعو� �ملسيح  كتب  لقد   :Pقو'
 Nملـعد�  a' يعا   Hكا بأنه   �
 H'" �لشديـد  بالُزحا�  �ملصحو# 
 H' �"عـه   W 'لقى  قد   Mتعا �هللا 
ميسح جسمه برمل �لنهر �ملخـتلط 
حالته.  فتحسنـت  ففعـل   Oباملا
نسي  '»د   Hسلـطا  �gمر "لعل 

�لـرمل.
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NN ž›Ž‘m@¸Î@@@@@@@@@@@@ � هللا� kعند فتح مكة �مر 4سو :y
كم  �خلِطرين،  �ملجرمني  بعض  بقتل 

كا� عد: هؤالA؟ 
مثل  شخصا؛  عشر  Öسة  كانو�   : 
ِعكِرمة بن 'Ó جهل، ""حشي؛ قاتل 
»زN (عّم �لن+ �)، "هند؛ �ل2 'مر� 

 .� Nبقتل »ز

y: �هل ُقتل كلهم؟ 
"�منا  معظمهم،  عن  عفا  بل  كال   : 
'شخا�  بأ�بعة  �إلعد�)  حكم  نفَّذ 

فقط.
 

 ��Z� :y صحا� ناk شر� 4فع �أل{
على سطح �لكعبة �ملشّرفة؟

قبل  �فعه  "قد   ،�  Pبال سيدنا   : 
صالN �لظهر.

 Cألصنا[ ُ�جد�y: كم من �أل�ثا� �
�لكعبة، �ما{� فعل ֲדا  kحلر[ حو� i

�هللا �؟  k4سو
 Pسو� هدمها  "قد  صنًما،   ٣٦٠ : 
�هللا � بيدD، كما هد) صنم هبل �لذ[ 
منها.  "'خرجه  �لكعبة  بد�خل   Hكا
"قد �'� بد�خل �لكعبة صو� �ملالئكة 
"غ6هم، "�'� صو�N إلبر�هيم � 
 Pقا" ֲדا،  يستقسم  �ألgال)   Dيد  W"
�بر�هيم   Hكا ما  �هللا،  قاتلهم   :�
بطمس   � فقا)  باألgال)..  يستقسم 

هذD �لتصا"ير. 

�هللا  kلقر�� كا� 4سو�Z� :y �ية من 
� يقر�ها i �ثناA حتطيم �ألصنا[؟ 

 َّH�ِ َهَق �ْلَباِطُلgَ"َ ُّْلَحق� Oُقْل َجا"َ﴿ : 
�ْلَباِطَل َكاgَ Hَُهوًقا﴾

مفاتيح   � �هللا   k4سو سّلم  ملن   :y
�لكعبة بعد �لفتح؟ 

 Hعثما سيدنا   M� �ملفاتيح   dعا'  : 
قبل  حاملها   Hكا  E�  ،� طلحة  بن 

�لفتح. 

�هللا   k4سو H��ستر بيت   Z�  i :y
�ستحّم يوَ[ �لفتح؟� �

 : W بيت ') هانئ - �بنة 'Ó طالب- 
�ضي �هللا عنها.

y: كم يوما �قا[ i مكة بعد �لفتح؟
 : àانية عشر يوما تقريبا.

y: م� كانت غز�c تبو�، �ما هو 
��ها �آلخر؟
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 : هذD �لغز"N كانت W �لعا) �لتاسع 
 "Nلُعسر�  N"غز" "تسمى   ،NجرC� من 
طريقهم   W  - "�جهو�  �ملسلمني   Hأل
لقتاP �لر")- مصاعب هائلة "تعرضو� 
شاقا  �لسفر   Hكا  E� جسيمة  ملشاكل 
صيف،  "�لوقت  �لشا)،   Dباجتا "بعيد� 
 Oملا�" قليلة،  "�لر"�حل  شديد،  "�حلر 
�لصحابة  لكن  يس6،   dلز��" قليل، 
 a"  ،Oلوفا�  W 'مثلٍة   �"�' ضربو� 

يتها"نو� "a يستكينو�. 

y: م� فر� �حلج؟
 .NجرC� لعا) �لتاسع من� W : 

قبل  مريًضا   � ظل  يوًما  كم   :y
�فاته؟

 : ثالثة عشر يوما.

y: كم يوما �قا[ i حجرc عائشة 
�يا[ �ملر�؟

 : àانية 'ّيا)، "Eلك بإHE من سائر 
. �"gأل�

y: كم �عتق � من �لعبيد ��لغلما� 
�ياَ[ �ملر�؟
 : '�بعني.

 k4سـو  cفا� كانـت  مـ�   :y
�هللا �؟

 : توفـاD �هللا � يو) �الثنـني ١٣ 
�بيـع �أل"P ١١ هـ، �ملو�فق ٨ /٦ 

 ( ٦٣٢ /

y: �ين ُ:ِفن �؟ 

عنها  �هللا  عائشة �ضي   Nحجر W : 
.Nباملدينة �ملنو�

 
y: من حفر له �لق�؟

 : 'بو طلحة �. 

�لباحث، "يقلق �ملحب �حلقيقي هللا.. هل �هللا ��� ع¨؟ كيف 'عرe.. هل هو ��� عن   (gكث�6 ما يال Pسؤ� :cخاطر
تصرفاÛ "طريقة فهمي للحياN. لعل �جلو�# سيكوH: ال ��حة ملؤمن �ال W لقاO �به.. فيظن �لنا® من هذD �لعبا�H' N �ملع© ال 
 W Oفو�� .. فر"حه تو�قة للغذ� Hيريد �جلو�# �آل Hإلنسا� Hغ6 مقنع .. أل" eحة لك �ال باملو�... "لكنه جو�# غ6 شا��
 :Pهللا � يقو� Pسو� Hلك ملا بعد �ملو�.. كاE اجة للطعا) عند �لشعو� باجلو�.. "لن يرضى عقله "يؤجل§ Hلتوِّ..كما يكو�

"�لّلهم �جعل �حلياg NياW � Nd كل خ6 "�جعل �ملو� ��حة � من كل شر".. "ال شك 'H لقاO �هللا عني �خل6 ..
��Eً ��حة �ملؤمن W لقاO �به هي �آلH هنا W �لدنيا .. من لقيه �آلH لقيه W �آلخرN "من كاW H هذD 'عمى فهو W �آلخرN 'عمى 
"'ضل سبيال.. لقاO �به يكوH لقاO عمل صاê.. "�للقاO هنا مبع© �جلز�O... فإH ��حة �ملؤمن تكوH عند مقابلة �ألعماP �لصاحلة 

"جها لوجه "�لشعو� بالسعاNd بسببها..  "هذD �ألعماP �ملعنوية تتر��O £سمة W �آلخرN فتلك هي �جلنة �حلقيقية .. 
ففيها ماال عني �'� أل�ا a توظف لتتخيل جتسيم معني للحسيا� "ال 'HE {عت، 

 فلم يرجع 'حد ليخ� عن Eلك... "ال خطر على قلب بشر..
فتيقن 'نك �a H جتد �هللا W قلبك لن جتدW D '[ مكاH �خر. 

 4بــى �لز�يــد
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ب)! �قل: (�ب) ال تُقل: (َيَتوجَّ
ب) بدًال من (cب) فما  يشيع خطأ �ستخد�) (يتوجَّ

�لفرG؟
 W كل' :Hٌب فال جاW O (�ملعجم �لوسيط): «َتَوجَّ

«.Nًليو) "�لليلة 'كلًة "�حد�
.Nمن معا �لوجبة: �ألكلة �لو�حد"

 H� ج� H' على �لصو�#: �ب على �ملسلم Pفنقو
�ستطا� �E Mلك سبيال

للداللة  ��dنا �ستخد�) تعب6 (ينبغي)   H�" :ملحوظة
 Hتكو H' ستحبابه فيجب� "' Oشي Hعلى �ستحسا

:P(على) فنقو e(�لال)) "ليس §ر eلتعدية §ر�
ينبغي للمسلم 'H �ج �H �ستطا� �E Mلك سبيال. 

"ال نقوP (ينبغي على �ملسلم...)
 Hكا ﴿ما   :Mتعا قوله  �لكرمي   Hلقر��  W  Oجا فقد 

.﴾Oِنك ِمن '"ليا"d نتخَذ ِمن Hْ' ينبغي لنا

شكـل 
'يامنا �ستعماال   W ل2 تستعمل� �لكلما�  "هي من 
 "' ،"Pيتكلم �إلجنليزية بشكل مقبو" :Pجائر�، كالقو
"عّبر عن نفسك بشكل مناسب" '" "تظهر 'سبا# 
�لتلو& بشكل جلي". "�لصو�# 'H يقاP بدال منها: 

.Gعلى "جه" '" "بطريقة" '" ما يناسب �لسيا"
 Oلشي� هيئة  «�لشكل:  �لوسيط):  (�ملعجم   W  Oجا

"صو�ته.» "جاO: «تشاَكَال: تشاَبَها "متاَثَال.»

"فيما يلي 'مثلٌة على �ستعماP كلمة (شْكل) �ستعماًال 
صحيح-: 

* يكوH �لطو�e على شكل �dئر[ حوP �لكعبة
N6قائق صغd صلبة على شكل Ndما Gملسحو� *

* صمم هذ� �لسلم بشكٍل حلز".
"ْلنتأّمل �آلH �ألمثلة �لتالية من فصيح �لكال):

اGٌ * َ"�َخُر  قاP �هللا �: ﴿َهَذ� َفْلَيُذ"ُقوDُ َحِميٌم َ"َغسَّ
(٥٨-٥٩ :�) ﴾ ٌ�"َgْ'َ ِمْن َشْكِلِه

تكتنه   H' �شتقَت   H�""  :�  dملوعو� �ملسيح   Pقا
حقيقَة هذ� �لسّر، "تطّلع على 'سبابه على �جٍه 'ظهَر 
"َ'ْجَلى، فَأْصِغ 'بّين لك ما عّلم¨ �W Ó هذ� �ألمر 
من 'سر�� �Cد�." (�لتبليغ). (فلم يقل � بشكل 

'ظهر "'جلى!)



وحي تلقاه سيدنا مرزا غالم أحمد القادياني عليه السالم

ٍ ُكلُّ بَرَكة
ِمْن مَُحمٍَّد
��

فَتَباَرَك َمْن
َّم َعلََّم َوتََعل






